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ÖZET
Amaç: D vitamini eksikliği yaşlı popülasyonda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Osteoporoz sıklığı da yaşla be-
raber artmaktadır ve kalça kırıklarına yol açması nedeni ile önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Senil 
osteoporoz özellikle ileri yaşta görülen osteoporoz türüdür ve D vitamini eksikliği ile beraberdir. Çalışmamızın 
amacı, yaşlı kişilerde D vitamini eksikliği sıklığı ile D vitamin eksikliğinin vertebra ve femur kemik mineral 
yoğunluklarına (KMY) olan etkisini araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Geriatri Bilim Dalı polik-
liniklerine başvuran toplam 213 yaşlı kişi katıldı. Katılımcıların serum D vitamini, kalsiyum, fosfor, alkalen 
fosfataz düzeyleri, ultraviyoleden yararlanma oranları ve KMY değerleri ölçüldü. D vitamini eksikliği serum 
25 hidroksi vitamin D3düzeyi<15 ng/ml olarak kabul edildi. KMY ölçümleri için Dual Energy X-Ray Absorbtio-
metry (DEXA) kullanılmıştır. Osteoporoz tanısı Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre konuldu. Ultraviyoleden 
yararlanma oranı ultraviyoleden yararlanma indeksi ile değerlendirildi.
Bulgular: D vitamini eksikliği sıklığı tüm çalışma popülasyonunda %49,8, kadınlarda %55,2, erkeklerde %37,9 
olarak saptandı. D vitamini eksikliği kadınlarda erkeklere göre belirgin daha yüksekti (p<0.05).D vitamini ek-
sikliği olanlarla olmayanlar arasında ultraviyoleden yararlanma oranı açısından fark saptanmadı (p>0.05). 
KMY ölçümü yapılan bireylerin (n=164) %60,7’sinde osteoporoz saptandı. Osteoporoz oranı kadınlarda 
(%87,8) erkeklere (%12,2) oranla daha yüksek saptandı (p<0,05). D vitamini ile parathormon arasında negatif 
bir korelasyon saptandı (r=-0,175,p=0,021). D vitamini eksikliği olanlarla olmayanlar arasında femur boyun ve 
vertebra KMY değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Serum D vitamini ile hem femur boyun 
(r=0,118,p>0,05) hem de vertebra KMY (r=0,029,p>0,05) değerleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.
Sonuç: Geriatrik popülasyonda D vitamini eksikliği sıklığı çalışmamızda yüksek saptanmıştır. D vitamini eksik-
liğine parathormon yüksekliği eşlik etmektedir. Literatürün aksine D vitamini eksikliği ile femur ve vertebra 
KMY değerleri arasında ilişki saptanmamıştır. Bunun nedeni yaşlıların D vitamini düzeylerine tüm yıl içerisin-
de bakılmış olması olabilir. 
Anahtar kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu; vitamin D; yaşlı 

ABSTRACT
Objective: Vitamin D insufficiency is a common condition among older people. The prevalence of osteoporosis 
is also increasing with aging. Osteoporosis is an important cause of mortality and morbidity because of 
increased fracture risk. Senile osteoporosis, which is seen especially in older population, usually accompanies 
vitamin D insufficiency. The aim of our study is to evaulate the prevalence of vitamin D inssuficiency among 
older people and the effect of vitamin D insufficiency on bone mineral density (BMD).  
Material and Methods: Totally 213 older individuals who were admitted to Geriatric Medicine Department 
of Ankara University School of Medicine participated in the study. Serum vitamin D, calcium, phosphor, 
alkaline phosphatase, BMD and ultraviolet exposure levels were measured.25 hydroxyvitamin D3 level<15 
ng/ml was accepted as vitamin D insufficiency. BMD was measured using dual energy x ray absorbtiometry. 
Osteoporosis was diagnosed according to the WHO criteria.
Results: The prevalence of vitamin D insufficiency was found 49.8%, 55.2% and 37.9% in all population, women 
and men, respectively. The prevalence of vitamin D insufficiencyin women was significantly higher compared 
to men (p<0.05). The prevalence of osteoporosis was 60.7% among individuals who had a BMD measurement 
(n=164). The prevalence of osteoporosis was found significantly higher in women (87.7%) compared to men 
(12.2%) (p<0.05). There was a negative correlation between vitamin D and parathyroid hormone levels (r=-
0.175,p=0.021). There was no statistically significant difference between participants with normal vitamin 
D levels and participants with low vitamin D levels for both hip and vertebral BMD (p>0.05). There was no 
statistically significant correlation between vitamin D levels and hip BMD (r=0.118,p>0.05). There was no 
statistically significant correlation between vitamin D levels and vertebral BMD (r=0.029,p>0.05).
Conclusion: The prevalence of vitamin D insufficiency was found high among older people in our study. 
Vitamin D insufficiency was concomitant with high parathyroid hormone levels. Contrary to literature, there 
was no correlation with femur and vertebrae BMD and vitamin D levels. The reason for this might be the 
measurement of vitamin D levels throughout all year.  
Key words: Bone mineral density; elderly; vitamin D
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GİRİŞ

D vitamini normal kalsiyum ve kemik metabolizması 
için gerekli olan steroid yapıda bir hormondur. 
D vitamininin vücuttaki kaynağı ultraviyole ışık 
etkisi ile ciltte sentezlenen kolekalsiferol ve diyetle 
alınan ergokalsiferoldür. D vitamini öncüllerinin ilk 
metabolizması karaciğerde öncüllerin yapısında 
bulunan 25. pozisyondaki karbon atomunun 
hidroksillenmesi  (25-hidroksi vitamin D3 (25(OH)D3)) 
şeklinde gerçekleşir. Daha sonra 25(OH)D3böbreklerde 
birinci pozisyonundaki karbon atomunun 
hidroksillenmesi (1,25-hidroksi vitamin D3 (1,25(OH)
D3)) ile aktif formuna dönüşür. Bu aktif form kalsiyum 
ve fosforun bağırsaklardan emilimlerini artırarak kemik 
mineralizasyonunu sağlar (1).

Vitamin D eksikliği olduğunda, 1,25(OH)D3 düzeyi 
azalır, buna yanıt olarak parathormon (PTH) düzeyi 
artar. Artan PTH düzeyi 1,25 (OH)D3 düzeyinde artış 
sağlarken bir yandan kemik yıkımına neden olur. Böylece 
artan kemik yıkımına rağmen yeterli düzeyde 1,25(OH)
D3 sağlanmış olur. Bu durum ikincil hiperparatiroidizm 
olarak adlandırılır (2). 

Dokulardaki D vitamini durumunun en iyi göstergesi 
serum 25(OH)D3 düzeyidir. D vitamini eksikliği histolojik, 
laboratuar ve klinik bulguların ortaya çıktığı D vitamini 
düzeyi olarak tanımlanır. D vitamini eksikliği için farklı 
eşik değerler kullanılmaktadır (3, 4). D vitamini eksikliği 
özellikle kapalı giyinen toplumlarda, kuzey Avrupa 
ülkelerinde, yaşlılarda ve bakımevlerinde yaşayanlarda 
sıktır. Ultraviyole ışığa maruz kalmanın azalması, cildin 
D vitamini sentez kapasitesinin azalması, D vitaminin 
besinlerle yetersiz alınması, yaşlanma ile artan renal 
fonksiyon bozukluğu ve malabsorbsiyon nedeniyle 
yaşlılarda D vitamini eksikliği sıklığı artmaktadır(5).

Osteoporoz kemik yoğunluğunda azalma ve kemik 
mikromimarisinde bozulma ile karakterize bir hastalık 
olup, kemiğin en sık görülen metabolik hastalığıdır 
(6). Senil osteoporoz (Tip II osteoporoz) ise özellikle 
70 yaşından sonra hem kadınlarda hem de erkeklerde 
görülen osteoporoz tipidir. Senil osteoporoz 
patogenezinde pek çok faktör rol almakla beraber en 
önemli ve üzerinde durulan sebep D vitamini eksikliği 

ve sonucunda oluşan ikincil hiperparatiroidizmdir(7).
D vitamini düzeylerinin, osteoporozun tanısında en çok 
önerilen metot olan Dual Energy X-Ray Absorbtiometry 
(DEXA) kullanılarak ölçülen KMY değerleri ile ilişkisini 
yaşlılarda araştıran bir çalışma Türkiye’de yapılmamıştır.
Çalışmamızın amacı geriatrik yaş grubunda sık 
görülen senil osteoporoza katkıda bulunan en önemli 
faktörlerden biri olan D vitamini eksikliğinin mevcut 
vakalardaki prevalansını tespit etmek, osteoporoz 
sıklığını saptamak ve D vitamini eksikliği olan bireylerde 
KMY değerlerindeki değişiklikleri ortaya koymak 
amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışma dizaynı
Bu çalışma çapraz kesitsel özellikte bir prevalans 
çalışmasıdır. Çalışmaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
(AÜTF) geriatri polikliniklerine ardışık olarak başvuran, 
toplumda yaşayan,  günlük yaşam aktivitelerinde 
bağımsız, 65 yaş ve üzeri toplam 213 (67 erkek, 146 
kadın) hasta alınmıştır. Çalışmaya ileri organ yetmezliği 
olanlar, ikincil osteoporoza neden olabilecek hastalığı 
olanlar, osteoporoz dışında metabolik kemik hastalığı 
olanlar, yatağa bağımlı olanlar, kemik metabolizmasını 
etkileyebilecek ilaç (tiroid hormonları, östrojen, selektif 
östrojen reseptörleri, glukortikoidler, bifosfanatlar, 
kalsiyum, D vitamini+kalsiyum) kullananlar alınmadılar. 
Hastaların demografik verileri kayıt edildi. Çalışmaya 
katılanların serum 25(OH)D3, PTH, kalsiyum (Ca), fosfor 
(P), alkalen fosfataz (alp)ve KMY düzeyleri ölçüldü. 
Katılımcıların ultraviyoleden yaralanma oranları (UYO) 
değerlendirildi.Bu çalışma için Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden etik kurul onayı alınmıştır. Tüm 
katılımcılardan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

Ultraviyoleden yararlanma oranının ölçülmesi 
Tüm vakalara başvurularında ultraviyole ışığından 
yararlanma oranlarını saptamak amacıyla AÜTF 
Geriatri bilimdalı kliniklerinde kullanılan ultraviyoleden 
yararlanma indeksi (UYİ) kullanıldı.

KMY ölçümü ve osteoporoz tanısı 
KMY DEXA cihazı (Discovery DXA, Hologic, Marlborough,  
Massachusetts, USA)  ile ölçüldü. Osteoporoz tanısı 
World Health Organization (WHO) osteoporoz tanı 
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kriterlerine göre konuldu. T skoru  -1 ve üstünde olanlar 
normal, -1 ile -2,5 olanlar osteopenik, T skoru -2,5 ve 
altında olanlar osteoporoz olarak kabul edildi.

D Vitamini Eksikliği Tanısı
25(OH)D3 düzeyi radioimmunassay metodu ile ölçüldü 
(Diasorid, 25-Hydroxyvitamin D 125I RIA Kit, Stillwater, 
Minnesota, USA). Düşük vitamin D düzeyi, 25(OH)D3< 
15 ng/ml olarak tanımlandı.  

Diğer laboratuar ölçümleri
Serum PTH düzeyi enzyme immunoassay yöntemi ile 
ölçüldü (Sigma Aldrich, Parathyroid Hormone EIA Kit, 
Taufkirchen, Almanya). Serum Ca, P ve alp düzeyleri 
standart laboratuar yöntemleri ile ölçüldü. 

 İstatistiksel yöntem
Bulguların istatistiksel analizde SPSSversiyon 10.0 
(Statistical Package for Social Sciences) programı 
kullanıldı. Verilerinanalizinde tanımlayıcı istatistikler 
kullanılmıştır.  Sürekli değişkenler ortalama ± standart 
sapma (SS) olarak, nominal değişkenler yüzde olarak 
ifade edilmiştir.Değişkenler arasındaki korelasyonun 
değerlendirilmesinde Pearson’s korelasyon testi ve 
spearman’s korelasyon testi kullanılmıştır. Gruplar 
arasındaki farkların önemliliğinin değerlendirilmesinde 
Student’s t testi, Mann-Whitney U testi ve ki kare testi 
kullanılmıştır. Pdeğeri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edilmiştir. 

BULGULAR

Çalışmaya %68’i (146) kadın ve %32’si (67) erkek olmak 
üzere toplam 213 olgu katılmıştır. Olguların yaşları 65-
90 arasında değişmekteydi ve yaş ortalaması 72,0±6,4 
idi. KMY ölçümleri katılımcıların %68,5’ine (164) 
uygulanabildi. 

Tüm katılımcılarda D vitamini eksikliği oranı %49,8 
(106) olarak saptandı. D vitamini eksikliği olan ve 
olmayan bireylerin özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir. D 
vitamini eksikliği kadın katılımcılarda %55,2 (81), erkek 
katılımcılarda %37,9 (25) olarak saptandı. Kadınlarda D 
vitamini eksikliği oranı erkeklere göre istatistiksel olarak 
anlamlı daha yüksekti (p<0,05). Diğer değişkenler için 
D vitamini eksikliği olan ve olmayan bireyler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (Tablo 1).

KMY bakılabilen olgularda osteoporoz oranı %44 (74) 
saptandı. Osteoporozu olan ve olmayan bireylerin 
özellikleritablo 2’de gösterilmiştir. Osteoporoz oranı 
erkek katılımcılarda %12,2 (9),kadın katılımcılarda 
87,8% (65) olarak saptandı.Osteoporoz oranı kadınlarda 
erkeklere göreistatistiksel olarak anlamlı daha yüksekti 
(p<0,001). Diğer değişkenler açısından, osteoporozu 
olan ve olmayan katılımcılar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark yoktu (Tablo 2).

Table 1: D vitamini eksikliği olan ve olmayan bireylerin özellikleri

Değişkenler 25(OH)D≥15 ng/ml 
(107)

25(OH)D<15 ng/ml 
(106)

Tüm popülasyon 
(213)

P 
değeri

Yaş (n) 73,3±6,6 73,5±6,3 72,0±6,4 ADf

Kadın/erkek (%) %44,8/%62,1 %55,2/%37,9 %68/%32 <0,05

PTHa (pg/ml) 80±55,3 74,8±48,5 77,2±52 AD

Cab  (mg/dl) 8,8±0,5 8,9±0,4 8,9±0,4 AD

Pc (mg/dl) 3,6±0,6 3,5±0,6 3,6±0,6 AD

Alpç (U/L) 196,8±91,3 188±160 192,6±130,2 AD

UYİd (n) 0,5±0,4 0,6±0,5 0,6±0,5 AD

Vertebra KMYe T skoru (n) -1,8± 1,7 -1,6±1,5 -1,7±-1,6 AD

Femur boyun KMY T skoru (n) -1,6±1,1 -1,3±1,2 -1,4±-1,2 AD

aparathormon, bkalsiyum, cfosfor, çalkalen fosfataz, dultraviyoleden yararlanma indeksi, ekemik mineral yoğunluğu, 
fanlamlı değil
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Olguların %36,6’sında (60) vertebra osteoporozu, 
%24,1’inde (40) kalça osteoporozu, %44,2’sinde (72) 
herhangi bir bölgede osteoporoz saptandı (Şekil 
1).Serum D vitamini düzeyleri düşük ve normal 
olgularda vertebra, kalça ve genel osteoporoz oranları 
farklı değildi (p>0.05).

Cinsiyete göre osteoporoz oranları şekil 2’de 
gösterilmiştir. Tüm hastalarda vertebra T-skorları 
değerlendirildiğinde kadınların %43,5’inde (54), 
erkeklerin %18,2’sinde (8) osteoporoz saptandı. 
Kadınlarda vertebra osteoporozu oranı erkeklere göre 
daha yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi 
(p=0.003). Femur boyun T-skorları değerlendirildiğinde 
de kadınların %31,1’i (38), erkeklerin %4,5’i (2) 

osteoporotik idi. Kadınlarda kalça osteoporozu 
erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti 
(p<0.001). Femur boyun ve vertebra T-skorları beraber 
değerlendirildiğinde ise kadınların %52,8’inde (65), 
erkeklerin %20,5’inde (9) osteoporoz saptandı. 
Kadınlarda kalça ve vertebra osteoporoz oranı anlamlı 
olarak erkeklerden daha yüksekti (p<0.001).
 
Serum 25(OH)D3ile klinik parametreler arasındaki 
korelasyon tablo 3’te gösterilmiştir. Sadece serum 
25(OH)D3düzeyi ile PTH arasında anlamlı negatif 
korelasyon saptandı (p<0.05). Serum 25(OH)D3düzeyi 
ile diğer klinik parametreler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı korelasyon saptanmadı (Tablo 3).

Table 2: Osteoporozu olan ve olmayan katılımcıların özellikleri

Değişkenler Osteoporoz (-) 
(94)

Osteoproz (+) 
(74)

P değeri

Yaş (n) 72,7±6,6 73,5±6,1 ADe

Kadın/erkek  (%) %62,7/%47,3 %87,8/%12,2 <0,001

PTHa (pg/mı) 76,2±44,9 86,0±64,9 AD

Cab (mg/dl) 8,9±0,5 9,0±0,5 AD

Pc (mg/dl) 3,6±0,5 3,7±0,6 AD

Alpç (U/L) 195.3±165,9 178,0±61,0 AD

25(OH)D3d (ng/ml) 17,9±17,2 19,1±23,7 AD
aparathormon, bkalsiyum, ffosfor, çalkalen fosfotaz, d25 hidroksi kolekalsiferol, eanlamlı değil

Şekil 1: Farklı bölgelerde osteoporoz sıklığı                 Şekil 2: Cinsiyete göre osteoporoz oranları
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TARTIŞMA

Çalışmamızda geriatri polikliniğine başvuran yaşlılarda 
D vitamini eksikliği ve osteoporoz sıklığını değerlendir-
dik. Ayrıca Serum 25(OH)D3 düzeyi ile KMY, PTH, UYİ 
ilişkisini de değerlendirdik.

D vitamini eksikliği oranını çalışmamızda %49,8olarak 
bulduk.Kadınlarda oran 55,2% olarak saptarken, er-
keklerde 37,9% olarak saptadık. D vitamini eksikliği ka-
dınlarda erkeklere göre anlamlı daha yüksekti.Avrupa 
ülkelerinde 71-76 yaşları arasındaki bireylerde yapılan 
çok merkezli “Survey in Europe on Nutrition and the El-
derly; a Concerted Action” (SENECA) çalışmasında kadın 
katılımcıların %47’sinde ve erkek katılımcıların %36‘sın-
da D vitamini eksikliği tespit edilmiştir. Bu çalışmada D 
vitamini eksikliği için düzey <12 ng/ml olarak kabul edil-
miştir. İlginç olarak çalışmanın sonuçlarındaD vitamini 
eksikliği prevalansı Akdeniz ülkelerinden Yunanistan’ 
da %83 olarak saptanırken Kuzey Avrupa ülkelerinden 
Norveç’te bu oran %18 olarak tespit edilmiştir(8). Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde 13,432 kişi ile yapılan bir ça-
lışmada 50 yaş üzerindeki bireylerde D vitamini eksikliği 
oranı (<23,3 ng/ml)%32 olarak saptanmıştır(9). İngil-
tere’ de Hirani ve arkadaşlarının 65 yaş ve üzerindeki 
bireylerde yaptığı bir çalışmada D vitamini eksikliği (10 
ng/ml) oranıerkeklerde %15 kadınlarda %9,6 bulun-
muştur(10).Türk toplumunda ise Atlı ve arkadaşlarının 
yapmış olduğu bir çalışmada huzurevinde yaşayan 225 
yaşlı kişide ve kendi evinde yaşayan 195 yaşlı kişide top-
lam D vitamini eksikliği prevalansı (<15 ng/ml) %33,4 
olarak saptanmıştır.Kendi evlerinde yaşayan yaşlılarda 
bu oran %24,4 ve bakım evinde yaşayanlarda %40,1 ola-

rak saptanmıştır(11). Huzurevlerinde yaşayan yaşlılarda 
vitamin D eksikliği sıklığı toplumda yaşayan yaşlılara 
göre daha yüksektir (10, 11). Vitamin D eksikliği preva-
lansı çalışmanın yapıldığı coğrafik bölgeye, popülasyo-
na, serum D vitamini eksikliği için kabul edilen 25(OH)
D3 değerlerine ve diyet alışkanlıklarına bağlı değişmek-
le beraber geriatrik popülasyonda sık görülmektedir. 
Çalışmamızdaki D vitamini eksikliği prevalansı yaşlılarda 
tüm dünyada olduğu gibi yüksek bulunmuştur.

Güzel ve arkadaşlarının Türk kadınlarında yapmış ol-
duğu bir çalışmada ultraviyole ışıktan yaralanma oran-
ları değerlendirilmiş, kapalı giyinme alışkanlığı olan ve 
olmayan genç Türk kadınları karşılaştırmış ve kapalı 
kıyafet giyen kadınlarda D vitamini eksikliği saptanma-
masına rağmen kapalı giyinmeyen gruba göre ortalama 
D vitamini düzeyleri anlamlı olarak daha düşük çıkmış-
tır(12). Türkiye’de güneş ışığı yoğunluğunun fazla olma-
sına karşın yaşlı bireyler kapalı giyinme alışkanlıkları ve 
düzenli güneşe çıkmamaları nedeniyle güneş ışıkların-
dan yeterince yararlanamamaktadırlar. Bu durum, yaş-
lanmaya bağlı D vitamini sentezinde azalma ve yetersiz 
alım ile birleştiğinde yaşlılarda D vitamini eksikliği pre-
valansı yüksek bulunmaktadır. Çalışmamızda ultraviyole 
ışıktan yaralanma oranı ile 25(OH)D3 düzeyi arasında 
korelasyon saptanmamıştır. Oysa daha önce Atlı ve ar-
kadaşlarının yapmış olduğu çalışmada ultraviyole ışık ile 
D vitamini düzeyleri arasında anlamlı pozitif ilişki bulun-
muştu (11). SENECA çalışmasında da D vitamini düzey-
lerine ultraviyole ışığın etkisinin anlamlı düzeyde oldu-
ğu saptanmıştır8. Bu farkın nedeni bizim çalışmamızda 
D vitamini düzeylerini ölçmek için alınan kan örnekleri-
nin yılın tüm aylarına yayılmasının etkisi olmuş olabilir. 

Table 3: D vitamini ile klinik parametreler arasındaki korelasyon

Değişkenler Korelasyon katsayısı (r) P değeri

Serum 25(OH)D3 düzeyi-yaş -0,043 ADe

Serum 25(OH)D3 düzeyi-PTHa -0,175 0,021

Serum 25(OH)D3 düzeyi-vertebra KMYb 0,029 AD

Serum 25(OH)D3 düzeyi-femur boyun KMY 0,118 AD

Serum 25(OH)D3 düzeyi-UYİc 0,079 AD

Serum 25(OH)D3 düzeyi-Caç 0,05 AD

Serum 25(OH)D3 düzeyi-Pd 0,029 AD
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Osteoporoz, geriatrik yaş grubunda %50’lere varan 
sıklığı ve özellikle kalça kırığı riskinde artışa neden ol-
masından dolayı bu yaş grubunda mortalite ve morbidi-
tenin en önemli sebeplerinden biridir. Postmenopozal 
dönemde osteoporoz prevalansı kadınlarda erkeklere 
oranla yüksek bulunmakla birlikte 65 yaş sonrasında er-
kek cinsiyette saptanan osteoporoz oranları kadın cinsi-
yete yaklaşmaktadır(13). Çalışmamızda da osteoporoz 
oranı %44 olarak bulundu ve kadın katılımcılarda oste-
oporoz oranı istatistiksel olarak anlamlı daha yüksekti.
D vitamini eksikliği geriatrik yaş grubunda tip II oste-
oporozun en önemli nedenidir. Artan PTH düzeyleri 
artmış kemik yapım ve yıkımına, azalmış KMY’na neden 
olur. Yaşlılarda D vitamini eksikliğine bağlı olarak geli-
şen ikincil hiperparatiroidizm özellikle kortikal kemiğin 
yoğun bulunduğu kalça bölgesinde KMY‘de azalmaya 
yol açarak kırık riskinde anlamlı artışa neden olur(14). 
Çalışmamızda serum 25(OH)D3 düzeyleri ile serum PTH 
düzeyleri arasında literatürü destekler şekilde negatif 
korelasyon saptandı.  Fransa’da yapılan Supplements 
en Vitamines et Mineraux Antioxydants (SUVIMAX) 
çalışmasında serum PTH ile 25(OH)D3düzeyleriarasın-
da anlamlı korelasyon saptanmıştır. Bu çalışmada D 
vitamini eksikliği olan ancak ikincil hiperparatiroidizm 
gelişmeyen vakalarda KMY değerlerindeki azalma ikin-
cil hiperparatiroidizm gelişen vakalara göre daha az ol-
duğu saptanmıştır. Bu durum D vitamini eksikliği olan 
vakaların bir kısmında PTH düzeyinin yeterince yüksel-
memesi ve kemik rezorpsiyonun yeterince olmaması 
ile ilişkilendirilmiştir (15). Sohoto ve arkadaşlarının 
yapmış olduğu bir çalışmada da 60-80 yaşlarında olan 
421 postmenapozal kadında D vitamini ile PTH değer-
leri arasında negatif korelasyon saptanmıştır. SUVIMAX 
çalışmasına benzer şekildeD vitamini eksikliği olan va-
kaların bir kısmında yetersiz PTH yanıtı gözlemlenmiştir 
(16).

Çalışmamızda serum 25(OH)D3 düzeyleri ile femur 
boyun ve vertebra KMY değerleri arasında korelasyon 
saptanmadı. Sohoto ve arkadaşlarının yapmış olduğu 
çalışmada D vitamini eksikliği ve ikincil hiperparatiro-
idizmi olan kadınlarda total kalça KMY değerleri daha 
düşük saptanmış ve serum PTH ile kalça KMY değerleri 
arasından korelasyon saptanmıştır. Ancak benzer ilişki 
lumbal vertebra KMY değeri için saptanmamıştır(16).
Benzer şekilde, başka bir çalışmada da 65-90 yaşları 

arasında olan 119 hastada yapılan değerlendirmede 
serum D vitamin düzeyi ile PTH düzeyleri arasında ne-
gatif korelasyon saptanmıştır. D vitamini eksikliği olan 
grupta total kalça KMY değerlerinde anlamlı düşüklük 
saptanmıştır. Ancak lumbal vertebra KMY değerleri aynı 
ilişki saptanmamıştır(17). Literatürün aksine çalışma-
mızda femur KMY değerleri ile serum 25(OH)D3 düzey-
leri arasında ilişki saptanmasının nedeni katılımcıların D 
vitamini düzeylerine tüm yıl içerisinde bakılmış olması 
olabilir. Çünkü bahar ve yaz aylarında bakılan değerle-
rin daha yüksek, kış aylarında ise daha düşük bulunmuş 
olması muhtemeldir. Eğer çalışmamızda tüm katılımcı-
ların D vitamini düzeylerine aynı ayda bakılmış olsaydı, 
muhtemelen ilişkiyi daha doğru olarak gösterebilirdik. 
Ek olarak katılımcı sayımızın az olması ve katılımcıların 
hepsinde KMY’nu değerlendirememiş olmamız ilişkinin 
çıkmamasına neden olmuş olabilir.

Literatürde yapılmış birçok çalışmada D vitamini eksik-
liği ile kalça KMY değerleri arasında ilişki saptanırken, 
aynı ilişki vertebral KMY değerleri ile net olarak ortaya 
konamamıştır. Vertebral KMY değerleri ile ilişki sap-
tanmamasının muhtemel nedeni artan yaşla birlikte 
dejeneratif vertebral değişiklerinin sıklığının artması, 
osteofitler ve faset eklem osteoartritlerinin lumbal 
vertebralarda sık olarak rastlanması ve bu dejeneratif 
değişikliklerin DEXA ile yapılan ölçümlerde artmış KMY 
değerleri olarak karşımıza çıkması ile ilişkili olabilir. Ay-
rıca PTH etkinliğinin kortikal kemikte daha fazla olması 
nedeniyle trabeküler kemik yoğunluğunun daha fazla 
olduğu vertebral kemiklerde KMY’deki azalma daha az 
olmaktadır (18).  

Çalışmamızın çeşitli sınırlılıkları vardır. Bunlardan ilki 
yukarıdaki paragrafta da bahsedildiği üzere çalışma-
mızdaki katılımcı sayısının az oluşudur. İkinci kısıtlılık 
ise çalışmanın çapraz kesitsel özellikte olmasıdır. Çap-
raz kesitsel çalışmalarda nedensellik değerlendirileme-
mektedir. Diğer kısıtlılıklarda tüm katılımcılarda KMY’ 
nu değerlendirmemiş olmamız ve serum 25(OH)D3 dü-
zeylerini yıl boyu değerlendirmiş olmamızdır.

Sonuç olarak, geriatri polikliniğine başvuran 65 yaş ve 
üzeri kişilerde serum D vitamini eksikliğine ve oste-
oporoza sıkça rastlanmaktadır. D vitamini eksikliğine 
PTH yüksekliği eşlik etmektedir. Osteoporoz ve kırık 
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riskini yaşlılarda azaltmak için yeterli D vitamini düze-
yi önemlidir. Güneş ışınlarına maruziyetin artırılması ve 
sık tüketilen besinlerin kalsiyum ile D vitamini açısından 
zenginleştirilmesi yaşlılarda D vitamini düzeylerinin yük-
seltilmesi açısından basit ama etkili yöntemler olabilir. 
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ÖZET
Amaç: Epilepsi, kortikal gri cevherden kaynaklanan anormal elektriksel deşarj nedeniyle gelişen tekrarlayıcı 
epileptik nöbetlerle karakterizedir. Çalışmamızda Afyon bölgesinde epilepsi nedeniyle araştırılan pediatrik has-
taların beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını ve epilepsi ile ilişkili sık görülen patolojileri 
ortaya koymayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2012 ile 2015 yılları arasında epi-
leptik nöbet araştırılmak üzere radyoloji ünitesine yönlendirilen ve beyin MRG yapılmış olan 0-18 yaş grubun-
da toplam 206 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların MRG raporları hastane arşivinden retrospektif olarak 
tarandı. Epilepsi etyolojisinde rol oynayabilecek tüm bulgular kaydedildi. Tüm hastaların klinik bulguları ve 
elektroensefalogramları (EEG) epilepsi tipini belirlemek üzere pediatrik nörolog tarafından değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların 98’inde (%45.4) MRG’de epilepsi etyolojisinde rolü olabilecek bir 
veya birkaç lezyon bir arada bulundu. Hastaların 108’inde (%55.6) MRG bulguları normal olarak değerlendiril-
di. Hastalarımızın yaş ortancası 7 (0-18) olup toplam 106 kız (%51.5) ve 100 (%48.5) erkek hasta bulunuyordu. 
Tesbit edilen bulgular arasında ilk üç sırayı, edinilmiş hasar, kortikal gelişim anomalileri ve malformasyonlar ile 
yer kaplayıcı lezyonlar paylaşmaktaydı.
Sonuç: Son yıllarda geliştirilen yeni görüntüleme tekniklerinin birleştirilerek kullanıldığı füzyon görüntüleme 
metodları ile rutin MRG’de saptanamayan epileptojenik odaklar görülebilir hale getirilmektedir. Görüntüleme 
ünitemize bu tekniklerin eklenmesiyle epileptik hastalarda lezyonların karakterize edilmesinde MRG’nin kat-
kısının artacağını düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Epilepsi; Manyetik Rezonans Görüntüleme; Pediatri

ABSTRACT
Objective: Epilepsy is characterized by recurrent seizures due to abnormal electrical discharge of cortical 
graymatter. In our study, we aimed at exposing common brain magnetic resonance imaging (MRI) findings and 
pathologie sassociated with epilepsy in pediatric patients in Afyon region.
Materials and Methods: A total of 206 patients were enrolled in the study between 0-18 ages in Afyon 
Kocatepe University Medical Faculty Hospital, between 2015 and 2012 that were referred to the radiology 
unit to investigate seizures with MRI. MRI reports of the patients were obtained from hospital archives 
retrospectively. All findings that could play a role in the etiology of epilepsy were recorded. All patients’ clinical 
and electroencephalogram findings (EEG)  were evaluated by a pediatric neurologist to determine the type 
of epilepsy.
Results: In 98 of the cases included in the study (45.4%), a combination of one or more lesions which may play 
a role in the etiology of epilepsy were found on MRI. In108 patients (55.6%) no abnormal MRI findings were 
explored. The median age of  the patients was 7 (0-18), 106 (51.5%) of them were female and 100 (48.5%) 
were male. The first three abnormal findings on MRI were; acquired damage, anomalies and malformations 
of cortical development and, space-occupying lesions.
Conclusion: In recent years, MRI fusion imaging methods using new imaging techniques are applied to 
determine epileptic foci more sensitively than routine imaging methods. We believe that with the addition 
of this technology to our imaging unit, thec ontribution of MRI in characterizing lesions in epileptic patients 
will increase.

Key words: Epilepsy; Magnetic Resonance Imaging; Pediatrics
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GİRİŞ

Epilepsi, kortikal gri cevherden kaynaklanan anormal 
elektriksel deşarj nedeniyle gelişen tekrarlayıcı 
epileptik nöbetlerle karakterizedir (1). Dünyada 70 
milyon epilepsili olgu vardır ve her yıl 34-76/100.000 
yeni olgu tanı almaktadır. Çocuklarda ve yaşlı 
popülasyonda orta yaş grubuna göre insidans yüksektir 
(2). Beyin görüntülemesi, etyolojiyi aydınlatmak ve 
tedaviyi yönlendirmek adına kritik öneme sahiptir. 
Çalışmamızda Afyon bölgesinde epilepsi nedeniyle 
araştırılan pediatrik hastaların beyin manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG) bulgularını ve epilepsi ile ilişkili sık 
görülen patolojileri ortaya koymayı amaçladık.

MATERYAL VE METOD

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
2012 ile 2015 yılları arasında epileptik nöbet 
araştırılmak üzere radyoloji ünitesine yönlendirilen 
ve beyin MRG yapılmış olan 0-18 yaş grubunda 
toplam 206 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 
MRG raporları hastane arşivinden retrospektif olarak 
tarandı. Epilepsi etyolojisinde rol oynayabilecek tüm 
bulgular kaydedildi. Tüm hastaların klinik bulguları ve 
elektroensefalogramları (EEG) epilepsi tipini belirlemek 
üzere pediatrik nörolog tarafından değerlendirildi. 
Epilepsi sınıflaması International LeagueAgainstEpilepsy 
(ILAE) rehberine göre yapıldı (3). Bu çalışma için 
üniversite etik kurul onayı alındı (Karar:08-208).

İstatistiksel analiz için SPSS 20.0 paket programı 
kullanılmış olup veriler ortalama ± standart hata 
ortalaması şeklinde ifade edildi. Çalışma grupları 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi uygulanarak 
dağılım yönünden araştırıldı. Bu teste göre normal 
dağılım gösterdiği anlaşılan çalışma grupları (p>0.05) 
diğer parametrik test koşullarını yerine getirdikleri, 
birbirinden bağımsız oldukları ve grup sayısı ikiden 
fazla olduğu için tek yönlü varyans analizi (One-way 
ANOVA) yöntemi ile test edildi. Tanımlayıcı analizler 
normal dağılmayan değişkenler için ortanca (alt değer-
üst değer) şeklinde verildi. P<0.05 değeri istatistiksel 
anlamlılık sınırı olarak kabul edildi.

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen olguların 98’inde (%45.4) 
MRG’de epilepsi etyolojisinde rolü olabilecek bir veya 
birkaç lezyon bir arada bulundu. Hastaların 108’inde 
(%55.6) MRG bulguları normal olarak değerlendirildi. 
Hastalarımızın yaş ortancası 7 (0-18) olup toplam 106 
kız (%51.5) ve 100 (%48.5) erkek hasta bulunuyordu. 
Cinsiyet dağılımına bakıldığında patolojik MRG 
grubunda 46 kız (%46.9), 52 erkek (%53.1) hasta; normal 
MRG bulguları olan hasta grubunda 60 kız (%55.6), 48 
(%44.4) erkek hasta vardı. Patolojik MRG grubunda 
yaş ortancası 7 (0-18), normal MR bulguları olan hasta 
grubunda yaş ortancası ise 6.5 (0-16) olarak bulundu. 
Epilepsi sınıflamasına göre değerlendirildiğinde MRG 
normal olan hasta grubundaki 76 olguda (%70.4) 
jeneralize, 32 olguda (%29.6) ise parsiyel epilepsi 
nöbeti vardı. Anormal MRG bulgularına sahip grupta 
ise 58 olguda (%56.1) jeneralize, 40 olguda (%43.9) ise 
parsiyel epilepsi nöbeti olduğu görüldü. Anormal MRG 
bulgusu bulunan 98 olguda bir ya da daha fazla patoloji 
tespit edilmiş olup lezyon dağılımı Tablo 1’de özetlendi. 
İntrakranial yer kaplayıcı lezyon bulunan olgularımızın 
dağılımı; 14 araknoid kist, 2 pineal kist, 1 koroid fissür 
kisti, 1 disembryoblastik nöroektodermal tümör (DNET), 
1 dev hücreli astrositom ve 1 glial tümör şeklindeydi. 

Tablo 1: Manyetik rezonans görüntüleme bulgularına 
göre lezyonların sayısal dağılımı.
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Görüntüleme bulgusu Sayı 

Edinilmiş hasar 40 

Kortikal gelişim anomalileri ve 
malf

21 

Yer kaplayıcı lezyon 20 

Hidrosefali 7 

MTS 6 

Chiari 6

Met hastalık 5

Myel gecikmesi 3

Vaskülermalf 2
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TARTIŞMA

Pediatrik nörolojik acillerde en sık başvuru nedeni 
yeni gelişen nöbettir ve her yıl çocuk ve adolesan yaş 
grubunun yaklaşık %4-10’unda yeni ortaya çıkmış 
nöbet etyolojisine yönelik araştırma yapılmaktadır (2). 
Bu hastaların %20’sinde ileri yaş dönemlerinde epilepsi 
gelişir.  

Nöbetler parsiyel ve jeneralize olmak üzere ikiye ayrılır 
ve parsiyel nöbet daha sık görülür. Jeneralize nöbetlerde 
parsiyel nöbete ek olarak bilinç kaybı bulunur ve nöbet 
spesifik bir anatomik bölgeye özgü değildir. Anormal 
MRG bulgusu parsiyel nöbetli olgularda çok daha 
sık tesbit edilir (2). Bizim çalışmamızda tüm hastalar 
ele alındığında jeneralize nöbetli hasta sayısı daha 
fazlaydı (%65) ve anormal MRG bulgusu olan olgularda 
jeneralize nöbetli hasta sayısı parsiyel nöbeti bulunan 
olgulara göre daha fazla idi (sırasıyla %56.1 ve %43.9).
MRG tekniklerindeki gelişmelerden sonra bilgisayarlı 
tomografi (BT), epilepsi etyolojisinin ortaya 
çıkarılmasında yardımcı rol üstlenmiştir. Daha 
çok 60 yaş üstü hastalarda ilk kez ortaya çıkan 
epilepsi nedenini ortaya koymada, postoperatif 
değerlendirmede, intraserebral hemoraji gibi akut 
süreçleri ortaya koymada primer, Sturge Weber ve 
tuberoz sklerozda kortikal kalsifikasyonları göstermede 
ise tamamlayıcı görevler üstlenir (4, 5). Epileptojenik 
odak araştırmasında ilk tercih MRG olmalıdır. Olguların 
%15-25’ini oluşturan ilaca dirençli epilepsili hastalarda 
alternatif tedavi seçeneği olarak sunulan cerrahiye yol 
göstermesi bakımından epileptojenik odağın doğru 
lokalize edilmesi daha önemli hale gelmektedir (4, 
6). Kontrastsız MRG genellikle ilk başvuruda yeterlidir 
ancak kronik epilepsi araştırılacak olgularda ileri 
teknik görüntüleme modaliteleri eklenmelidir (2). 
Kardiyak pil ya da kohlear implant varlığı gibi MRG için 
kontrendikasyon oluşturan durumlarda ise BT tercih 
edilebilir (5) . 

Gelişmiş ülkelerde dirençli epilepsilerin en sık 
nedenleri hipokampal skleroz ve kortikal gelişim 
anomalileridir. Bunları, vasküler malformasyonlar, 
tümörler, posttravmatik, inflamatuar ve iskemik 
nedenlerle gelişen edinilmiş hasarlar takip eder (5). 
Bizim çalışmamızda ise ilk üç sırayı, edinilmiş hasar, 

kortikal gelişim anomalileri ve malformasyonlar ile yer 
kaplayıcı lezyonlar paylaşmaktaydı.

Fokal ya da diffüz kortikal hasarlanma enfeksiyon, 
travma ya da iskemi nedeniyle gelişebilir. Perinatal 
arteriyel inme tanısı genellikle klinik olarak şüphelenilen 
olguların nöro görüntülemesiyle ortaya çıkar. Gelişim 
geriliği, parezi gibi bulguların postnatal hayatta geç 
fark edilmesi tanıyı çoğu zaman geciktirir. İnsidans 
20/100000 canlı doğum’dur, ki oranın erişkinlerde 
görülen büyük damar iskemilerine eşit olduğu tahmin 
edilmektedir (6).  Epilepsi ile ilişkili serebrovasküler 
hastalıklar ileri yaş grubunda daha yaygın görülür. 
Takip MRG, epilepsinin beyin üzerine yapısal etkilerini 
belirlemek için iyi bir araçtır (Resim 1).  

Resim 1: Kompleks parsiyel tonik nöbetleri bulunan 10 
yaşında erkek hastada yapılan kontrastsız MRG’de aksiyel 
T2 (a), sagittal T1 (b), aksiyel FLAIR (c, d) görüntülerde, sol 
serebral hemisferde kronik iskemik süreçle uyumlu gliotik 
T2-FLAIR sinyal artışlarının eşlik ettiği atrofi, ipsilateral 
ventrikülde genişleme ve ipsilateral kalvariumda kalınlaşma 

izlenmektedir. 

Epilepsinin diğer bir nedeni olan kortikal gelişim 
anomalileri 3’e ayrılır: 1) Anormal nöronal ve glial 
proliferasyon ve apoptozis nedeniyle gelişenler (balon 
hücreli fokal kortikal displazi, hemimegalensefali), 2) 
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Anormal nöronal göç nedeniyle gelişenler (heterotopi, 
lizensefali) 3) Anormal postmigrasyonel gelişim ve 
kortikal organizasyon bozuklukları (polimikrogiri, 
şizensefali, balon hücresiz foka kortikal displazi) 
(7, 8). Bu anomaliler genellikle epileptojeniktir ve 
tedaviye dirençli epilepsiye yol açabilirler (9). Kortikal 
gelişim sürecinin iskemik, toksik, genetik veya 
enfektif nedenlerle engellenmesi sonucu geliştiği 
düşünülmektedir (10) . Fokal kortikal displazinin 
(FKD) başlıca MRG bulguları, fokal kortikal kalınlaşma, 
basitleşmiş girasyon, gri-beyaz cevher ara yüzünde 
bulanıklaşma, alttaki beyaz cevherde T2 uzaması 
şeklinde karşımıza çıkar. Ventriküle doğru uzanan T2 
hiperintensitesi genellikle hipomyelinizasyon bulgusu 
olup balon hücreli FKD ile ilişkilidir (6) (Resim 2).  

Resim 2: Ondört yaşında erkek hastada, 2011 (a,b,c) ve 2014 
(d,e,f) yıllarında yapılan beyin MRG’sinde koronal T2 (a,d), 
aksiyel FLAIR (b,e), koronal T1 inversion recovery (IR) (c) ve 
aksiyel kontrastlı T1 (f) görüntülerde, sağ parahipokampal 
girusta T1 sekanslarda izointens, T2-FLAIR sekanslarda 
hiperintens, milimetrik kistik alanlar içeren, belirgin 
kontrastlanma göstermeyen fokal kortikal displazi ile uyumlu 

lezyon (oklar) görülmektedir.  

Genellikle frontal lobda yerleşir ve hipokampal 
sklerozla birlikteliği sıktır ki bu da bazı hastalarda çift 
patoloji görülmesiyle sonuçlanır. FKD, cerrahi yapılmış 
3 yaş altı dirençli epilepsi olgularının %80 sebebini 
oluşturmaktadır (10, 6). 

Tüberoz skleroz, balon hücreli FKD’nin sendromik 
varyantı olarak kabul edilir. Klinik olarak, fasial 
anjiyofibroma, mental retardasyon ve nöbetlerle 
karakterizedir. Radyolojik olarak asimetrik yayılım 

gösteren multipl kortikal/subkortikal tüberler izlenir. 
Geniş girus, kalınlaşmış korteks, subkortikal gri cevher 
alanlarında parlaklaşma izlenir. Ventriküller boyunca 
subepandimal yerleşimli, multipl, sıklıkla kalsifiye 
hamartomatöz nodüller izlenir. Foramen monro 
çevresinde de görülen bu nodüller yavaşça büyüyerek 
‘dev hücreli astrositom olarak bilinen tümöre 
dönüşebilir  (6, 11)  (Resim 3). 

Resim 3: Tuberoz skleroz tanısıyla takip edilen 5 yaşındaki 

kız olgunun, 2013 (a,b,c) ve 2015 (d,e,f) yıllarında yapılan 

MRG’de aksiyel planda FLAIR (a,b,d,f), T2 (e) ve kontrastlı T1 

(c) görüntülerde sağ lateral ventrikül gövdesi anteriorunda 

12x7 mm boyutunda T2 hiperintens, 2 yıllık takibinde boyut 

artışı göstermeyen, kontrast tutulumu gösteren hamartom 

ile uyumlu kitle lezyonu (oklar) izlenmektedir. Ayrıca, her iki 

serebral hemisferde, çoğu subkortikal beyaz cevher yerleşimli 

tüber ile uyumlu hiperintens lezyonlar izlenmektedir.  

Lizensefaliler karakteristik olarak agiri-pakigiri 
şeklinde görülür. Heterotopiler normal nöronların 
subepandimal, subkortikal ya da diffüz (bant 
heterotopi) olarak anormal lokalizasyonda görülmesidir 
ve  lizensefali spektrumunun parçasıdır (5, 8) (Resim 
4). Polimikrogiri, girusların küçük ve sık olmasıdır ve 
geç migrasyonel gelişim evresinde oluşur. Şizensefali, 
ventriküle uzanmasıyla açık ya da ventrikülle ilişkisiz 
olmasıyla kapalı dudaklı olarak iki tipte görülür ve 
sıklıkla polimikrogiri ile ilişkilidir (5).
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Resim 4: Onüç yaşındaki erkek olgunun beyin MRG’sinde 
aksiyel planda T2 (a), T1-IR (b), sagittal T1 (c) ve koronal T2 
(d) görüntülerde, sağ lateral ventrikül oksipital hornunda 
subepandimal yerleşimli tüm sekanslarda korteks ile 
izointens olarak izlenen nodüler konfigürasyonlu gri cevher 

heterotopisi ile uyumlu lezyon (oklar) gösterilmektedir. 

İntrakranial kitleler ilk bulgu olarak epileptik nöbetle 
prezente olabilir. Altta yatan patoloji çoğu zaman 
disembryoblastik nöroektodermal tümör (DNET), 
gangliogliom, gangliositom ve pilositik ya da fibriller 
astrositomdur. Genellikle vazojenik ödem alanları 
bulunmaz ve düşük evreli tümörlerdir. DNET, kortikal 
yerleşimli, komşu kalvariumda yaylanmaya yol 
açan düşük evreli tümördür (5). Araknoid kistler, 
araknoid membranın katlanmasıyla oluşan konjenital 
kistik lezyonlarıdır. Epilepsi ile ilişkili olup olmadığı 
tartışmalıdır. Çalışmalar genellikle insidental bir bulgu 
olarak ortaya çıktığını savunsa da bazı çalışmalarda 
kist cerrahisinden sonra epilepsinin tedavi edildiği 
gösterilmiştir (12-15). 

Hipokampal skleroz ya da diğer adıyla mesial 
temporal skleroz, hipokampüsün CA1, CA3 ve dentat 
hilus bölgelerinde nöronal hücre kaybı ve gliozis ile 
karakterizedir.  Hastalar genellikle klinik olarak hayatın ilk 

4-5 yılında olan intraserebral enfeksiyon, kafa travması 
ya da komplike febril nöbet öyküsüne sahiptir. MRG’de 
hipokampüsün uzun aksına dik planda alınan ince kesit 
(1-3 mm) görüntülerle değerlendirilme yapılmalıdır. 
Karakteristik bulgular, T1 ağırlıklı görüntülerde volüm 
kaybı ve T2 görüntülerde skleroz ile uyumlu sinyal 
artışı, iç yapıda bozulma, gri-beyaz cevher ara yüzünün 
bulanıklaşması, aynı taraf lateral ventrikül temporal 
boynuzunda genişlemedir (6) (Resim 5). 

Resim 5: Üç yaşındaki erkek olgunun beyin MRG’sinde koronal 
planda T1-IR (a), aksiyel T2 (b), aksiyel(c) ve koronal(d) FLAIR 
görüntülerde, sol hipokampüste kortikal incelme ve T2-
FLAIR sinyal artışı (oklar) mesial temporal skleroz ile uyumlu 

bulunmuştur. 

Yüzde 20 ve üzerindeki volüm kaybı görsel olarak 
anlaşılabilir, ancak bunun altındaki kayıplar için 
kantitatif volümetrik analiz gerekmektedir. Aksiyel 
planda 1.5 mm ve daha az kesit kalınlığına sahip 3 
boyutlu T1 imajlar elde edilerek hipokampal volüm 
ölçümü gibi incelemeler volümetrik değerlendirme 
için gereklidir. 18-fluorodeoksiglukoz (18-FDG) pozitron 
emisyon tomografi (PET)-MR füzyon görüntüleme 
ile MRG’de görünenden daha geniş bir alanda, daha 
yüksek hassasiyetle hipometabolik aktiviteyi gösterir 
(6). Tek bulgusu hipokampal atrofi olan olgularda 
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cerrahi rezeksiyonda başarı şansı %70-90’dır (5, 6). 
Kavernöz hemanjiomlar %50 oranında multipl ve 
ailevi yatkınlığı olabilen vasküler anomalidir. T1 ve 
T2 serilerde farklı evrelerdeki kan elemanlarına ait 
sinyaller ve periferinde her iki seride de hipointens 
karakterde hemosiderin halkası bulunur. Yüksek akımlı 
arteriyovenöz malformasyonlar, içeriğindeki nidus, 
besleyici arteri ve drenaj veniyle farklı bir grubu 
oluşturmaktadır (6)(Resim 6). 

Resim 6: Oniki yaşındaki erkek olgunun beyin MRG’sinde 
aksiyel T2 (a,b), FLAIR (b,c), kontrastsız T1 (d), koronal (e) 
ve sagittal (f)kontrastlı T1 görüntülerde sol frontal bölgede, 
gri-beyaz cevher bileşkesinde, 2x2 cm boyutlarında, farklı 
evrelerde kan elemanları içeren,  periferinde parsiyel 
kontrastlanma gösteren, meningeal venöz yapılar ile aberran 
bir ven  aracılığı ile bağlantılı (ok) kavernom ve buna eşlik 

eden gelişimsel venöz malformasyon izlenmektedir.       

Sturge-Weber Sendromu ya da diğer adıyla 
ensefalotrigeminalanjiomatozis, nadir görülen 
nörokutanöz hastalıktır. Patogenezinde yaygın 
pialanjiomatöz malformasyonun yol açtığı 
vasküler çalma fenomeni nedeniyle ortaya çıktığı 
düşünülmektedir. BT’de giriform kalsifikasyonlar, 
bu alanlarda kontrastlanma ve çalma fenomenine 
sekonder atrofi izlenir. MRG’de, leptomeningeal 
kontrast tutulumu en önemli bulgudur. İpsilateral koroid 
pleksusta kalınlaşma ve kontrastlanma artışı izlenebilir. 
Gradient ağırlıklı görüntüleme kalsifikasyonları gösterir 
(6). 

Epilepsi görüntülemesinde MRG hassasiyeti yeni 
geliştirilmiş tekniklerle artırılabilir. Üç boyutlu 

rekonstrüksiyon teknikleri, kurvilineer reformat 
görüntüleme, anormal giral patern ve gizli fokal kortikal 
displazilerin ortaya çıkarılmasında yardımcı metodlardır.  
Voksel tabanlı morfometri, gri ve beyaz cevherin 
otomatik olarak kantitatif değerlendirmesini sağlayan 
bir yöntemdir ve neokorteksin gri cevher anomalilerini 
tesbit edebilir. 18-fluorodeoksiglukoz (18-FDG) pozitron 
emisyon tomografi-manyetik rezonans (PET-MR) füzyon 
görüntüleme, manyetizasyon transfer görüntüleme, 
hızlı FLAIR-T2, double inversion recovery ve difüzyon 
tensör görüntüleme (DTG), fokal dirençli epilepsili MRG 
normal olan hasta grubunda gelişimsel ve kazanılmış 
lezyonların tespitinde oldukça hassastır(2, 5, 6,11,16). 
Yüzeyel koil kullanımı, süperfisiyal korteks  ve hipokampal 
bölge görüntülemesinde sinyal gürültü oranını ve 
dolayısıyla uzaysal rezolüsyonu artırır. Yüksek manyetik 
alan gücü uzaysal ve anatomik rezolüsyonu artırır ve bir 
çok merkezde klinik kullanıma girmiştir (2,5).  Manyetik 
kaynak görüntüleme, magneto-ensefalogramdan 
alınan uzaysal bilginin MRG’den gelen anatomik bilgi 
ile birleştirilmesiyle oluşur ve aktif nöronların ürettiği 
manyetik alanı tesbit eder. Epileptojenik odağı EEG’ye 
göre daha yüksek hassasiyetle belirler (10). 

Erişkin yaş grubunda EEG’de fokal anormalliği olan 25 
epileptik hastada yapılan ve hastaların, EEG bulguları 
ile MRG ve interiktal 99mTc-HMPAO single foton 
emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) bulgularının 
karşılaştırıldığı çalışmada EEG bulgularının 99mTc-
HMPAO SPECT bulguları ile MRG’ye göre daha uyumlu 
olduğu gösterilmiştir (9).

Manyetik rezonans spektroskopi (MRS), MRG ile birlikte 
uygulanabilen, dokudaki metabolitlerin ölçümüne 
dayanan ve girişimsel olmayan bir inceleme yöntemidir. 
Temporal lob epilepsi olgularında hipokampal MRS 
bulguları; N-AsetilAspartat (NAA) miktarı ile NAA/Kolin 
(Cho) ve NAA/Kreatinin (Cr) oranlarında azalma, Cho, 
Cr ve miyoinostol (mI) miktarlarında artışve lipid-laktat 
piki varlığı olarak sıralanabilir. EEG ile lateralizasyonu 
belirlenen 36 temporal lob epilepsili (TLE) hastada, 
hipokampüse yönelik yapılan MRS çalışmasında, NAA/
Cho ve NAA/Cr oranları TLE’de kontrol grubuna göre 
daha düşük olarak ölçülmüştür ve tanıda MRS’nin 
hipokampal patolojik değişiklikleri MRG’den daha 
erken dönemde ortaya koyabileceği öne sürülmüştür 
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(16). Bu tekniklerin kombine kullanımı dirençli 
epilepsili olguların cerrahi öncesi değerlendirmesinde 
epileptik odağın ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. 
Fonksiyonel MRG, beyin merkezlerinin lokalizasyonu, 
difüzyon tensör görüntüleme (DTG) ise beyaz cevher 
traktuslarının haritalanmasında kullanılır ve epilepsi 
cerrahisi öncesi olguların değerlendirilmesi ile cerrahi 
nedeniyle gelişebilecek nöral hasarı azaltır (5, 10). Bu 
görüntüleme tekniklerinin birleştirilerek kullanıldığı 
füzyon görüntüleme metodları ile rutin MRG’de 
saptanamayan epileptojenik odaklar görülebilir hale 
getirilmektedir. Görüntüleme ünitemize bu tekniklerin 
eklenmesiyle epileptik hastalarda lezyonların 
karakterize edilmesinde MRG’nin katkısının artacağını 
düşünüyoruz.
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ÖZET
Amaç:  Çalışmanın amacı hemşirelerin kimyasal saldırı durumunda yapılması gereken uygulama-
lara yönelik bilgi durumlarını ve düşüncelerini değerlendirmektir. 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma 02.01.2014-03.03.2014 tarihleri ara-
sında Karabük ilinde yer alan özel, devlet ve üniversite hastanesinde çalışan 260 hemşire ile 
gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında literatürler doğrultusunda hazırlanan, hemşirelerin sos-
yo-demografik özellikleri, kimyasal saldırıya yönelik düşünceleri ile bilgi durumlarını belirlemeye 
yönelik soruların yer aldığı anket formu kullanıldı. Çalışmanın verileri tanımlayıcı istatistikler ile 
değerlendirildi. 
Bulgular: Hemşirelerin %65’i kimyasal saldırıya yönelik herhangi bir eğitime katılmadıklarını 
%78.5’i bu konuda eğitim almak istediğini belirtti. Toplumu bilinçlendirme noktasında hemşi-
relerin %69.6’sı aktif rol almaları gerektiğini, %29.2’si eğitim rollerini kullanarak aktif rol alabi-
leceklerini belirtti. Hemşirelerin büyük çoğunluğunun kimyasal bir saldırı durumunda yapılması 
gereken uygulamalara yönelik sorulara bilmiyorum yanıtını verdiği saptandı. 
Sonuç: Hemşirelerin çoğunluğunun kimyasal bir saldırıda yapılması gereken uygulamalara yöne-
lik yetersiz bilgiye sahip oldukları ve eğitime gereksinim duydukları belirlenmiştir. Konu ile ilgili 
ilde görev yapan hemşirelere İl Afet Müdürlükleri ve Sivil Savunma Örgütleri işbirliği ile uygula-
malı eğitimlerin yapılması, farkındalık oluşturulması önerilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Hemşireler, kimyasal savaş; önlem

ABSTRACT   
Aim: The purpose of the study was to evaluate knowledge states and opinions of nurses about 
the applications to be done in case of a chemical attack.
Method: The descriptive and sectional research was conducted by the participation of 260 nur-
ses serving at private, state and university hospitals situated in Karabük between 02.01.2014 
and 03.03.2014. For data collection, a survey form which was prepared based on literature and 
consisted of questions to determine socio-demographic characteristics of the nurses and to 
determine knowledge states of them about chemical attack. The study data were evaluated by 
descriptive statistics. 
Results: 65% of the nurses indicated that they did not participate in any training about chemical 
attack, and 78.5% indicated that they would like to receive training on this issue. 69.6% of the 
nurses reported that they should play active role in raising awareness in society, and 29.2% re-
ported that they could play active role by using their educational roles. It was determined that 
majority of the nurses gave the answer ‘I don’t know’ for the questions on the things that need 
to be done in a chemical attack. 
Conclusion: It was determined that majority of the nurses had inadequate knowledge about the 
applications to be done in a chemical attack and needed training. It is suggested that practical 
trainings are offered with the collaboration with the Provincial Disaster Directorate and Civil De-
fense Organizations and awareness is created in the nurses serving in the City about the issue. 
Key words: Nurses, chemical warfare, prevention
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GİRİŞ

Kimyasal saldırı, kimyasal özelliği sebebiyle öldürücü, 
yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın 
oluşturan, bitki ve metallere etkili olan katı, sıvı, gaz 
veya aerosol halindeki maddeler ile yapılan savaştır. 
1969 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 
raporda kimyasal savaş ajanları "insanlar, hayvanlar 
ve bitkiler üzerine doğrudan toksik etkileri nedeni ile 
kullanılan her türlü katı, sıvı, gaz halindeki kimyasal 
maddeler" şeklinde tanımlanmıştır (1). Kimyasal ve bi-
yolojik ajanların savaşlarda silah olarak kullanıldığına 
dair bilgiler eski çağlara dayanmaktadır. Milattan önce 
300 yılında düşmana ait olan su kuyuları, Grekler ta-
rafından ölü hayvanlarla kirletilerek kullanılamaz hale 
getirilerek, savaş alanları biyolojik kirlenmeye maruz 
bırakılarak savaşın kazanılması hedeflenmiştir. Ayrıca, 
Kuzey Amerika’da İngiliz kuvvetleri Kızılderililere karşı 
çiçek virüsünü, sonraki yıllarda ise savaşlarda kolera, 
veba veya tifüs ile infekte cesetleri biyolojik silah ola-
rak kullanmışlardır (2). Tarihte kimyasal silahların kul-
lanıldığını gösteren ilk örnek; Truva Savaşında sülfür ve 
reçinenin karışımından elde edilen dumanın düşman 
askerlerinin nefes almasını zorlaştırmak amacıyla kul-
lanılmasıdır (3,4). Kimyasal savaş ajanları daha sonra 
1915 yılında kullanılmış ve birçok kişi hayatını kaybet-
miştir. Daha sonraki yıllarda da birçok  kez kullanılmaya 
devam edilmiştir (3).

Biyolojik savaş ajanları herhangi bir hastanede ya da 
tezgâh altında üretilebilecekken, kimyasal savaş ajan-
larının üretilebilmesi için teknolojik tesislere gereksi-
nim olmaktadır (5). Biyoteknoloji alanındaki gelişme-
ler ile bilgilere ulaşımın kolaylaşması, her türlü ülke ve 
grubun, biyolojik ve kimyasal silah temin etmesini de 
kolaylaştırmıştır (6). Kimyasal ajanlar ile yapılan savaş 
bireylerin biyolojik, psikolojik ve sosyal sağlığını önem-
li ölçüde etkilenmekte, dünya genelinde morbidide ve 
mortalite artmakta ve konu uluslararası boyutta bir 
sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır (7). Ülkemi-
zin de içinde bulunduğu, hazırlıksız yakalanan ülkelerde 
kimyasal savaşlar sonucunda büyük kayıpların verilmesi 
kaçınılmazdır. Bu nedenle toplumun ve sağlık çalışanla-
rının eğitimi, hastane ve acil bakım sistemlerinin hazır-
lığı büyük önem arz etmektedir (8). Değişen dünyamız-
da, soğuk savaşın başlamasıyla kimyasal ve biyolojik 

silahlar kullanılmaya başlanmış ve biyoterör eylemleri 
gündeme gelmiştir (9). Ülkelerin ve bireylerin kimyasal 
saldırı tehdidine maruz kalabilme olasılığının bulunma-
sı, sağlığı tehdit eden kimyasal ajanlara yönelik bilgi ve 
farkındalığın arttırılmasını, risk değerlendirmesinin ya-
pılmasını, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hazırlıklı 
bulunmasını zorunlu hale getirmektedir. Toplumun ve 
sağlık çalışanlarının eğitimi, hastane ve acil bakım sis-
temlerinin önceden hazırlığının yapılmasının yanı sıra, 
bireylerle yakın iletişimde bulunan, bakım, hasta ve 
toplum eğitimi rolleri bulunan hemşirelerin de konu 
hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerek-
mektedir. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Amacı ve Şekli
Çalışma, hemşirelerin kimyasal bir saldırı durumunda 
yapılması gereken uygulamalara yönelik bilgi ve düşün-
celerini belirlemek amacıyla kesitsel tanımlayıcı tasa-
rımda yapıldı.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı 
hastanelerde çalışmakta olan toplam 350 hemşire oluş-
turdu. Çalışmanın örneklemini 02.01.2014-03.03.2014 
tarihleri arasında Karabük Kamu Hastaneleri Birliği’ne 
bağlı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si, Safranbolu Devlet Hastanesi, Karabük Ağız Diş Sağlığı 
Merkezinde çalışmakta olan, çalışmaya katılmayı gönül-
lü kabul eden 260 hemşire oluşturdu. 

Araştırmanın Etik Boyutu
Çalışmaya Karabük Üniversitesi Etik kurulu ile kurum 
izni alındıktan sonra başlandı. Çalışmaya katılan hemşi-
relere çalışmanın amacı yöntemi ve yararları açıklana-
rak, çalışmaya katılmaya istekli olup olmadığı soruldu 
ve izinleri alındı. Araştırmada insan olgusunun kullanı-
mında bireysel hakların korunması gerektiğinden ‘İs-
teklilik, Gönüllük’ ilkesi ışığında ‘Bilgilendirilmiş Onam’ 
koşulu yerine getirildi.

Veri Toplama Araçları
Çalışmanın verileri hemşirelerin sosyo-demografik özel-
liklerini ve kimyasal saldırıya yönelik görüşlerini içeren 
16 soru ve ilgili literatürler doğrultusunda oluşturulan 
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(4,5,6,) kimyasal saldırıya yönelik bilgi durumlarını ve 
düşünceleri belirlemeye yönelik 20 sorunun yer aldığı 
anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. 
Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma Karabük Kamu Hastaneler Birliğine bağlı has-
tanelerde gerçekleştirildiğinden, çalışmanın sonuçları 
sadece araştırma grubuna genellenebilir.

Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin değerlendirilmesinde İstatiksel analizler  SPSS  
versiyon 18.0  yazılımı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı 
istatistik olarak sayı yüzde, ortalama ve standart sapma 
kullanılmıştır. 

BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalama-
sı 31.55±8.07 idi. Hemşirelerin % 36.5’i lisans mezunu, 
% 66.9’u servis hemşiresi olarak çalışmakta, %31.2’si 
0-4 yıldır hastanede görev yaptığı bulundu (Tablo1). 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin % 65’i kimya-
sal bir saldırıya karşı yeterli eğitim almadığı, % 78’inin 
bu konuda eğitim almak istediği,% 69.9’u toplumu kim-
yasal saldırılara karşı bilinçlendirmede hemşirelerin rol 
alması gerektiğini, %29.2’si toplumu bilinçlendirmede 
hemşirelerin eğitim rollerini kullanarak rol alabilecek-
lerini ifade etti (Tablo 2).

Hemşirelerin büyük çoğunluğu kimyasal ajanların özel-
likleri (Kimyasal ajanların vücuda giriş yollarına %81. 
9 ‘u doğru yanıt verirken; ,kimyasal ajanların yere 
çökme özelliğinin olmasına %59.2 ‘isi bilmiyorum ya-
nıtını vermiştir) etkileri (Kimyasal saldırıda kullanılan 
sinir ajanlarının etki süresine hemşirelerin %65’i bil-
miyorum yanıtını vermiştir), triaj, koruyucu ekipman 
kullanımı(Hemşirelerin % 73.8’i kimyasal saldıra da 
kullanılan koruyucu maskenin koruyuculuk süresini 
bilmemektedir), dekontaminasyon yöntemleri (Kimya-
sal saldırılarda kimyasal ajanlara maruziyette dekonta-
minasyon için su, sabun ve sodyum hipoklorid (%0,5) 
kullanılmasına hemşirelerin %66.9’u bilmiyorum yanı-
tını vermiştir), antidot uygulaması (Kimyasal saldırıda 
akut sinir ajanlarına maruz kalanlarda antidot olarak 
diazepem 10-20mg (IV), atropin 2mg (IV) ve oksimler 

kullanılmasına hemşirelerin %72.3’ü bilmiyorum yanıtı 
vermiştir) ve yaralıların bakımına yönelik sorulara bil-
miyorum (Kimyasal saldırıda solunum yolu ile zehirlen-
melerde ortopne, sindirim yolu ile zehirlenmelerde ise 
koma pozisyonu verilir sorusuna hemşirelerin %50.8’i 
bilmemektedir) yanıtını verdi  (Tablo 3). 

Tablo 1. Hemşirelerin Sosyodemografik Özellikleri

Özellikler Sayı %

Cinsiyet

Kadın 219 84.2

Erkek 41 15.8

Medeni Durum

Evli 167 64.2

Bekar  93 35.8

Eğitim Durumu

Lise 93 35.8

Ön Lisans 56 21.5

Lisans 95 36.5

Yüksek Lisans 16   6.2

Çalıştığı Bölüm

Klinik hemşiresi 174 66.9

Yoğun bakım hemşiresi  42 16.2

Acil hemşiresi  32 12.3

Ameliyathane hemşiresi    9   3.5

Yönetim   3   1.2

Çalışma Deneyimi

0-4 Yıl 81 31.2

5-9 Yıl 54 20.8

10-14 Yıl 51 19.6

15 Yıl ve Üstü 74 25.5

Mesleği isteyerek Seçme Durumu

Evet 198 76.2

Hayır  62 23.8

ANDSOY ve ark.
Hemşireler; Kimyasal Saldırı

Bozok Tıp Derg 2016;6(3):15-20
Bozok Med J 2016;6(3):15-20



18

Tablo 2. Hemşirelerin Kimyasal Saldırı Durumuna Yöne-
lik Bazı Düşünceleri

TARTIŞMA
Hemşirelerin kimyasal bir saldırı durumunda yapması 
gereken uygulamalara yönelik düşünce ve bilgi durum-
larının değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmamız 
ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır. Çalışmamıza 
katılan hemşirelerin %65’i kimyasal saldırıya karşı her-
hangi bir eğitim, seminer ya da tatbikata katılmamışlar, 
%78’i ise konu ile ilgili eğitim almak istediklerini ifade et-
mişlerdir. Considine ve Mitchell (2009), Melbourne’ de 
acil serviste çalışan hemşirelerin %70.3’nün kimyasal, 
biyolojik ve radyoaktif saldırıya karşı hazırlıklı olma ko-
nusunda eğitim aldıklarını belirtmişlerdir (10). Hammad 
ve ark (2011), Güney Avustralya’daki 85 hastanenin acil 
servisinde çalışan hemşirelerin afet durumundaki rolle-
rinin algılanması ve rolleri hakkındaki bilgi düzeylerinin 
incelediği çalışmalarında,  hemşirelerin %69’unun afet 
durumundaki görevleri konusunda eğitim aldıklarını 
saptamışlardır (11). Khalaileh ve ark (2012) hemşire-
lerin afet durumundaki rollerinin algılanması ve rolleri 
hakkındaki bilgi düzeyini incelendiği çalışmada, hemşi-
relerin büyük çoğunluğunun afet durumundaki görev 
ve sorumlulukları hakkında eğitim almak istediklerini 
bulmuşlardır (12). Kimyasal saldırı sırasında hastalara 
yapılacak olan hızlı ve etkili müdahaleler yaralıların ya-

şam şansını artıracaktır. Bu nedenle sağlık ekibi üyele-
rinin konuyla ilgili belirli periyodlarda alacakları eğitim 
kimyasal saldırının neden olacağı  mortalite oranının 
azaltılmasında önemlidir (13). 

Çalışma alanlarının çeşitliliği ve bakım verdikleri birey-
lerle daha uzun birlikte olmaları nedeniyle toplumu en 
yakından tanıyan ekip üyesi hemşirelerdir. Kimyasal 
ajanların neler olduğu, maruziyet sonrası görülebilecek 
belirti ve bulguları, kimyasal bir saldırı anında yapılma-
sı gerekenler ve alınacak kişisel tedbirler konusunda 
hemşireler bakım verdikleri toplumu bilinçlendirmede 
ve toplumda konu ile ilgili farkındalık yaratmada önemli 
rollere sahiptirler. Toplumun bilinçlenmesi ve farkında-
lığının artması ile saldırı anında meydana gelebilecek 
panik, hastane ve benzeri kuruluşlara aşırı yüklenmeler 
önlenmiş olacaktır (7,14). Çalışmamıza katılan hemşi-
relerin %69,6’sı ‘hemşireler toplumu herhangi bir kim-
yasal saldırıya karşı bilinçlendirmede etkili rol almalı’  
cevabını vermişlerdir. İnsan sağlığının korunması ama-
cıyla bilgilerin topluma duyurulması, ulusal kampanya 
ve etkinlikler ile toplantı ve forumların organize edil-
mesi, yayınlar, web siteleri ve konferanslar aracılığı ile 
yapılan çalışmaların paylaşılması hemşirelerin önem-
li görevleri arasındadır. Çalışmamızda hemşirelerin 
%81,9’u‘kimyasal saldırı durumunda kimyasal ajanların 
vücuda giriş yolları deri, gözler ve solunum yolu ile ol-
maktadır’ cevabını vermiştir. Savaş/ terör durumların-
daki hemşirelik uygulamalarının bir kısmı; afet hemşi-
reliği ile benzerlikler göstermektedir. Ülkemizde lisans 
seviyesinde eğitim veren hemşirelik fakülte ve yükse-
kokulların müfredatında  zorunlu dersler arasında ‘Afet 
ve İlk Yardım’ dersinin verilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın, 
çeşitli hekim ve hemşire derneklerinin düzenledikleri 
acil ve ilk yardım kursları hemşirelerin bu konudaki bilgi 
düzeyini artırmış olabilir.

Herhangi bir kimyasal saldırı durumda bakım veren 
hemşirenin görevi ya da branşı ne olursa olsun kimyasal 
saldırı durumunda kimyasal ajanın etkileri ve yaralıların 
tedavileri konusunda bilgi sahibi olması, kişisel güvenlik 
ve dekontaminasyon kurallarına uyması, kısa zamanda 
hazırlanması ve özel giysi ve ekipmanlarını giymiş olarak 
yaralılara bakım vermesi gerekmektedir.Kimyasal ajana 
maruziyetten sonra en etkili dekontaminasyon ilk bir-
kaç dakika içinde yapılan girişimlerdir (7,14,15,16,17). 

Özellikler n %

Herhangi bir kimyasal saldırıya karşı 
yeterli eğitim, tatbikat ya da seminer 
aldınız mı?

Seminere Katıldım   70 31.5

Tatbikata Katıldım   12 26.9

Araştırma Yaptım     9   3.5

Hiçbir Eğitim Almadım 169  65.0

Bu konu hakkında eğitim almak ister 
misiniz?

Evet 205 78.8

Hayır   55 21.2

Hemşireler toplumu herhangi bir 
kimyasal saldırılara karşı bilinçlendirmede 
etkili rol almalı mıdır?

Evet 181 69.6

Hayır 79 30.4
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Kimyasal Saldırı Durumuna Yönelik Bilgiler                                                                                          Evet Hayır Bilmiyorum

n         % n         % n         %

1.Ülkemizin coğrafi ve politik konumu itibari ile kimyasal saldırı tehdidine açıktır. 200    76.9 17       6.5  43     16.5

2. Kimyasal saldırı durumunda kimyasal ajanların vücuda giriş yolları deri, gözler ve solunum yolu ile 
olmaktadır.

213    81.9 19       7.3  28        10.8

3. Koruyucu maske, karbon monoksit gazı ve amonyak buharlarına karşı koruma  sağlamaz. Yangın 
durumunda (oksijenin %16 dan az olduğu durumlarda) kullanılmaz.

116    44.6 39      15.0 105      40.4

4. Savaş durumunda misilleme korkusundan dolayı kimyasal silahlar caydırıcı güç olarak da kullanılmaktadır. 141    54.2 39      15.0   80      30.8

5. Kimyasal savaş ajanları depolanabilir ve sıvı, aerosol veya gaz halinde transport edilebilir. 110    42.3 31      11.9 119     45.8

6. Kimyasal saldırılarda kullanılan silahların maliyeti ucuz, üretimi kolaydır 64      24.6 71      27.3 125     48.1

7. Kimyasal saldırıda kullanılan ajanlar ağır oldukları için yere çökerler. 75      28.8 31      11.9 154      59.2

8. Kimyasal saldırının belirlenmesinde ve tanınmasında dozimetreler kullanılır. 76      29.2 34      13.1 150      57.7

9. Kimyasal saldırı ajanı olan sinir gazları (sarin, tabun, soman, VX vb.), tarımda kullanılan zirai mücadele 
ilaçlarının geliştirilmiş şeklidir.

78      30.0 21       8.1 161      61.9

10. Kimyasal saldırılarda koruyucu maske olan SR-6 M yoğun gaz ortamında en fazla 80 dk koruma 
sağlayabilir.

48      18.5 20       7.7 192      73.8

11. Kimyasal saldırılarda kullanılan sinir ajanları (sarin, tabun, soman, VX vb.),  bir dakikadan kısa sürede etki 
göstermeye başlarlar.

69     26.5 22       8.5 169      65.0

12. Kimyasal saldırılara karşı hastanelerin acil servisleri koruyucu ekipman kullanımını, hastaların 
dekontaminasyonu, bakımını ve antidotlarını bilmelidir.

122   46.9 20       7.7 118      45.4

13. Kimyasal saldırı bölgesinde dekontaminasyon işlemlerinden önce ilk tıbbi müdahale yapılmamalıdır. 85     32.7 29      11.2 146      56.2

14. Kimyasal saldırıdan sonra olay bölgesinin kirli tarafına triaj, acil, tedavi ve dekontaminasyon istasyonları 
kurulur.

92      35.4 28      10.8 140      53.8

15. Kimyasal saldırılarda kimyasal ajanlara maruziyette dekontaminasyon için su, sabun ve sodyum hipok-
lorid (%0,5) kullanılır.

63      24.2 23       8.8 174      66.9

16. Kimyasal saldırılarda kan zehirleyici gazlara (siyanür, hidrojen sülfür) maruz kalmış hastaya oksijen verilir 
ve amil nitrat ampulü koklatılır.

54      20.8 23       8.8 183      70.4

17. Kimyasal saldırıda akut sinir ajanlarına maruz kalanlarda antidot olarak diazepem 10-20mg (IV), atropin 
2mg (IV) ve oksimler kullanılır.

44      16.9 28     10.8 188      72.3

18. Kimyasal saldırıda sindirim yolu ile zehirlenmelerde hasta kusturulmaya çalışılmaz. Gastrik lavaj yapılır. 115    44.2 23       8.8 122     46.9

19. Kimyasal saldırıda yakıcı gazlar (hardal gazı) soğuğa ve ısıya dayanıklı olup yüksek dozda masif akciğer 
ödemine neden olur. Deride irritasyon oluşumuna neden olur.

110    42.3 22       8.5 128     49.2

20. Kimyasal saldırıda solunum yolu ile zehirlenmelerde ortopne, sindirim yolu ile zehirlenmelerde ise koma 
pozisyonu verilir.

108    41.5 20       7.7 132     50.8

Tablo 3.Hemşirelerin Kimyasal saldırıya Yönelik Bilgileri

Buhar maruziyetinde temiz bir alana geçmek ve elbise-
leri çıkarmakla maruziyet sonlanır. Sıvı maruziyetinde 
cilt su, sabun  ya da  % 0.5 konsantrasyonda sodyum 
hipoklorür (göz, açık yara, mukoza hariç) ile dekonta-
minasyon yapılabilir (15,16). Sinir ajanına maruziyet 
sonrası  yaralının solunum kaslarında kasılmaya bağlı 
bronkonstrüksiyon, havayollarında sekresyon artışı, 
maruziyet süresinin artmasıyla birlikte akciğer ödemi 
gelişebilir. Hastanın solunum yetmezliği nedeniyle me-
kanik ventilasyon ve yoğun bakım gereksinimi ortaya 
çıkabilir. Sinir ajanı zehirlenmelerinde antidot olarak 
bronkodilatasyonu sağlamak, bronşiyal sekresyonları 
azaltmak amacıyla atropin, konvülsif aktivite ve buna 
bağlı beysin hasarını azaltmak amacıyla diazepam, ko-
linesteraz enzimini inhibe eden sinir ajanıyla birleşerek 

ajan ile enzim arasındaki bağı koparmak için oksim te-
davisi uygulanır(16,17).Çalışmamızda hemşirelerin bü-
yük çoğunluğunun koruyucu ekipman kullanımı, triyaj, 
yaralının dekontaminasyonu ve tıbbi yönetimi konu-
sundaki bilgi düzeyleri düşük bulunmuştur. Mitchell ve 
ark (2012), acil serviste çalışan hemşirelerin kimyasal, 
biyolojik, radyasyon, nükleer kazalara hazırlıklarını in-
celedikleri çalışmalarında hemşirelerin koruyucu ekip-
man kullanımı, dekontaminasyon ve triaj konusundaki 
bilgilerinin yetersiz olduğunu saptamış olup, çalışma 
sonuçlarımızla benzerlik gösterdiği görülmektedir(18).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak, çalışmaya katılan hemşirelerin çoğunlu-
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ğunun kimyasal saldırıya yönelik eğitim  almadıkları, bu 
konuda eğitim almak istedikleri, kimyasal saldırı duru-
muna yönelik bilgilerinin  yetersiz olduğu  belirlendi. Li-
sans eğitimi müfredatına kimyasal savaş/terör saldırısı-
nı tanıma, koruma, dekontaminasyon kuralları, etkileri,  
acil  tedavi ve bakım vb. gibi teorik konular eklenmeli ve 
bu konular uzman konuklar davet edilerek anlatılmalı-
dır. Kimyasal savaş/ terör saldırısı sırasında öğrencilerin 
rol ve sorumluluklarını daha somut olarak öğrenebile-
cekleri, sınırlılıklarını görebilecekleri, kritik düşünme, 
doğru ve hızlı hareket etmeyi yaşayarak öğrenebilecek-
leri uygulama (tatbikat) dersleri müfredata eklenmelidir 
(7,14,15). İl Afet Müdürlükleri ve Sivil Savunma Örgütle-
ri işbirliği ile simulasyon laboratuvarları  kurularak çeşit-
li senaryolar verilerek hemşirelerin mevcut senaryoya 
uygun sorunları tespit etmeleri, öncelikleri belirleyerek, 
acil tedavi ve bakım, korunma,malzeme, teçhizat kulla-
nımı, iletişim, işbirliği vb uygulamaları yapmalarına im-
kan sağlayacak kurslar ve hizmet içi eğitimler  düzenlen-
melidir (19). Konuya yönelik daha geniş popülasyonda 
çalışmaların yapılması, Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon 
ve Nükleer Tehditlere Dair Görev Yönetmeliği’nin görev 
yetki dağılımının net bir şekilde tanımlanarak, sağlık ça-
lışanları ile işbirliğinin sağlanması önerilmektedir.
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ÖZET
Amaç: Büllöz amfizemin tedavisinde medikal tedavinin kanıtlanmış bir etkinliği olmadığı için cerra-
hi tedavi hala etkin bir tedavi seçeneği olarak tercih edilmektedir.Burada, biz endobronşial valf ile 
tedavi ettiğimiz büllöz amfizemi olan olgularımızı sunmayı amaçladık. 
Materyal ve metod: Çalışmada Ocak 2013 ile Ocak 2015 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Gö-
ğüs Cerrahi ve Göğüs Hastalıkları kliniğinde amfizem nedeni ile endobronşial valf tedavisi uygula-
nan olguların dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Bu süreçte toplam dokuz hastaya amfizem 
nedeni ile endobronşial valf uygulanmıştır. Toraks BT görüntülerinde heterojen dev büllöz amfizem 
alanları olan üç olgu çalışmaya dahil edilirken, homojen amfizemi olan diğer olgular çalışma dışın-
da tutulmuştur.
Sonuçlar: Hastalarımızın hepsi de erkek idi. Olguların yaş aralığı 39 ile 66 aralığında ortalama 50.3 
idi. İşlem öncesi FEV1 ve FEV1 % değerleri işlem sonrasına göre kıyaslandığında sırası ile %26 ve 
%34 oranlarında bir artış elde edilmiştir. 6 dakika yürüme testinde işlem sonrası ortalama %20 ora-
nında  bir artış elde edilmiştir. Toraks BT takiplerinde endobronşial tedavi sonrasında bül ve hedef 
akciğer hacminde ortalama %20 oranında bir küçülme tespit edilmiştir.
Tartışma: Çalışmamızın neticesinde endobronşial valf tedavilerinin dev bülleri olan hastalarda uy-
gulanabilecek bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Dev bül, Amfizem, Endobronşial valfler

ABSTRACT
Background: The surgical treatment has been offered as a choice of treatment till now since 
medical approach did not prove more effective outcome in the treatment of bullous emphysema. 
Herein, we aimed to introduce three cases with giant bullae and heterogeneous emphysema who 
were treated with endobronchial valve.
Materials and Methods: In this study, the medical files of the patients on whom Endobronchial 
Valve or Coil was performed due to emphysema in the clinics of Chest Diseases and Chest Surgery 
in Bozok University, Medical Faculty between the period January 2013 and October 2015 were 
retrospectively reviewed. Valve was performed to nine patient in this period. While three patients 
have heterogen giant bullous emphysema at Thoracic CT imaging were included in this study, 
other patients were excluded from the study.
Findings: All of our patients were male. The age range was 39-66, median range was 50.3.  An 
increase of 26% and 34% respectively were obtained at the compare preoperative FEV1 and 
FEV1% values according to postoperative. An average increase of 20% was obtained 6MWT after 
the procedure. The average a reduction of 20%has been observed in bule and target lung volüme 
after endobronchial treatmentat the HRCT follow-up.
Conclusions: We want to emphasize that Endobronchial valve treatment can also be performed 
for patients with giant bullae.

Key Words: Giant bule, Emphysema, Endobronchial valve.
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GİRİŞ

Bül, akciğerde 1 santimetreden büyük hava dolu bir boş-
luktur. Bül hacmi bir hemitoraksın 1/3’ünden fazlasını 
kapsıyorsa dev bül olarak tanımlanır. Büllerin çoğunluğu 
kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve amfizemle 
birlikte görülür. Amfizematöz bül birinci saniyedeki zor-
lu soluk verme hacminde (FEV1) azalma, total akciğer 
kapasitesinde ve Fonksiyonel rezidual kapasitede artma 
ve akciğerlerin Karbon monoksit Difüzyon Kapasitesin-
de (DLCO) azalma gibi KOAH’lı hastaların akciğer fonk-
siyonları üzerinde zararlı etkiye neden olabilir. Medikal 
tedavi büllöz amfizemde efektif bir tedavi sağlamadığı 
için şimdiye kadar daha çok cerrahi tedavi bu tür uygun 
hastalarda seçenek olmuştur. Günümüzde büllöz amfi-
zem tedavisinde açık torakotomi veya video eşliğinde 
yapılan torakoskopi ile büllektomiler uygulanmaktadır. 
Videotorakoskopik uygulamalara rağmen bu tür hasta-
larda postoperatif mortalite ve morbidite hala yüksektir 
(1). Biz burada endobronşial valf tedavisi ile tedavi etti-
ğimiz büllöz amfizemi olan olgularımız üzerinden büllöz 
amfizemlerin tedavisinde endobronşial valf uygulama-
larının etkinliğini vurgulamak istedik.

MATERYAL VE METOD 

Çalışmada Ocak 2013 ile Ocak 2015 tarihleri arasında 
Bozok Üniversitesi Göğüs Cerrahi ve Göğüs Hastalıkları 
kliniklerinde amfizem nedeni ile endobronşial valf teda-
visi uygulanan olguların dosyaları incelenmiştir. Bu sü-
reçte toplam dokuz hastaya amfizem nedeni ile endob-
ronşial valf tedavisi uygulanmıştır. Olguların 6 tanesinde 
Toraks BT incelemesinde homojen amfizem saptandı ve 
belirgin büllöz oluşuma rastlanılmadığı için çalışma dı-
şında tutulmuştur. Toraks BT görüntülerinde heterojen 
dev büllöz amfizem alanları mevcut olan üç olgu çalış-
maya dâhil edilmiştir. İşlem öncesi ve işlem sonrası SFT 
ölçümleri deneyimli personelimiz tarafından ATS kriter-
lerine uygun olarak yapılmıştır. 6DYT değerlendirmesi 
hekim kontrolünde kliniğimiz koridorunda,mesafesi 
ölçülmüş alanda, ATS kriterlerine uygun olarak gerçek-
leştirilmiştir.Bül hacimleri radyoloji uzmanı tarafından 
Tomografi görüntüleri üzerinden üç boyutlu reformat 
görüntü oluşturularak cm3 cinsinden hesaplanıp, karşı-
laştırılmıştır.

Valf uygulama prosedürlerimiz.
Tüm hastalara lokal anestetik olarak orofaringeal %1 
tetrakain sprey kullanıldıktan sonra düşük doz (2-4ml) 
dormicum uygulamasını takiben fiber optik bronkos-
kopi yapıldı. Hedeflenen loba Chartis sistemi (Pulmon-
xInc, Paolo Alto, CA (USA)  uygulanarak negatif basınç 
ölçümü yapıldı ve hedef lobun kollateral dolaşımı olup 
olmadığı tespit edildi. Daha sonra hedef segment bron-
şunun lümen çapı ve derinliği boş bir valf yükleme kata-
terinin ucundaki kanatlar yardımı ile ölçüldükten sonra 
uygun ölçüdeki Zephyr valf (4.0-5.5 numara) (Pulmonx, 
Inc. Palo Alto, Calif.,USA) başarılı bir şekilde segment 
bronşları içine yerleştirildi. Tomografi görüntüsüne göre 
fissürün komplet olduğu düşünülen olgularda Chartis 
sistemi ile kollateral ölçümü yapılmadan endobronşial 
uygulama işlemi gerçekleştirildi. Hiç bir hastada işlem 
esnasında ve sonrasında komplikasyon gelişmedi.

Olgularımızın klinik özellikleri:
Nefes darlığı, efor dispne sişikâyetleri olan 39 yaşında 
erkek hasta, 6 dakika yürüme testinde 275 metre yürü-
yebiliyordu. FEV1:1.48 (%37), RV %217 idi. EKO’da sol 
verntrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %60 idi. Perfüz-
yon sintigrafisinde özellikle bilateral üst loblarda yaygın 
perfüzyon kaybı mevcuttu. Yüksek Rezolusyonlu Bilgi-
sayarlı Tomografide (YRBT) her iki akciğerde  subpleval 
alanlarda daha belirgin olmak üzere en büyükleri sağ 
üst lobda yaklaşık 4 cm olandev büllöz amfizem alanları 
izlendi. Chartis kateteri ile fissür bütünlüğünün tespiti 
sonrası hastanın sağ üst lobuna 3 adet endobronşial 
valf yerleştrildi. 6 ay sonraki kontrol SFT’de FEV1 1.75 
(%45) olarak değerlendirildi. Hasta 6 dakika yürüme 
testinde 335 metre yürüyebildi. Kontrol YRBT’de sağ üst 
lobun ve büllerin hacimlerinde %20 oranında birküçül-
me tespit edildi (Resim 1).

Sağ hemitoraksta geçmeyen göğüs ağrısı şikâyeti ile 
başvuran 66 yaşında erkek hastanın hikâyesinde 3 ay 
önce koroner By-Pass operasyon öyküsü mevcuttu. Has-
taya çekilen YRBT’de sağ üst lobda kistik bronşiektazik 
değişiklikler, sağ alt lobda yaygın büllöz amfizematöz 
değişiklikler görüldü.FEV1:1.13( %45), RV %410 idi. Altı 
dakika yürüme testinde 245 metre yürüyebildi. Perfüz-
yon ventilasyon sintigrafisinde sağ hemitoraksın total 
perfüzyona katkısı % 7 idi. EKO değerlendirmesinde sol 
ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %60 idi. 
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Resim 1: Soldaki resimlerde işlem öncesi sağ üst lobda hava-
lanma artışı ve dev büllöz oluşumlar islenirken, sağdaki re-
simlerde valf sonrası sağ üst lobdaki bül boyutlarında ve üst 
lob hacminde küçülme, mediastinal organların sağ tarafa yer 

değiştirme gözlenmektedir. 

Hastaya YRBT değerlendirmesi sonucunda fissür bü-
tünlüğünün tam olduğu düşünülerek Chartis ölçümü 
yapılmadan sağ alt loba üç adet valf yerleştirildi. Has-
tanın altı ay sonraki kontrol YRBT ‘sinde sağ alt lob am-
fizem ve büllöz alanların hacminde %15’lik bir küçülme 
tespit edildi (Resim 2). 

Resim 2: Sol taraftaki resimlerde sağ hemitoraks alt lobda dev 
amfizematöz büllöz alanlar izlenmektedir. Sağ taraftaki resim-
lerde sağ alt loba valf takıldıktan sonra alt lobun ve büllerin 

hacminde gözle görülür küçülme ortaya konulmuştur. 

FEV 1: 1.41( %57) olarak ölçüldü. Hasta 6 dakika yü-
rüme testinde 290 metre yürüdü.Perfüzyon sintigra-
fisinde sağ akciğerin toplam  perfüzyona katılım ora-
nının % 14’e çıktığı görüldü. Sol akciğer üst lobunda 
dev bülü olan 46 yaşında erkek hasta preoperatif6 
dakika yürüme testinde 348 metre yürüyebiliyordu. 
FEV1:1.41(%41), RV %360 olarak ölçüldü. Preoperatif 
hazırlıkları tamamlanan hastaya sol akciğer üst loba 

chartis katateri ile fissür bütünlüğünün tespiti sonrası 
4 adet endobronşial volüm küçültmek amaçlı valf yer-
leştirildi (Resim 3). 

Resim 3: Sol üst loba valf takılması planlanan hastaya valf 
takılmadan önce chartis sistemi kullanılarak kollateral veti-
lasyon ölçümü gerçekleştirildi. Resimde üstteki sarı alan bo-
yutunun küçülmesi ve alttaki mavi alan derinliğinin artması 

kollateral dolaşımın olmadığının göstergesidir. 

Postoperatif 6. ayında FEV1 değeri 2.02 (%60) olarak 
ölçüldü. Kontrolde altı dakika yürüme testinde 450 
metre yürüyebildi. Kontrol YRBT karşılaştırmasında sol 
üst lobda yer alan bülün hacminde %25 oranında bir 
küçülme gözlenmiştir (Resim 4). 

Resim 4: Solda işlem öncesi görüntülerde sol üst lobda ha-
valanma artışı ve büyük büllöz oluşum izlenirken, sağda valf 
sonrası sol üst lobdaki bül boyutunda belirgin küçülme ve üst 

lob hacminde küçülme gözlenmektedir.
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SONUÇLAR

Hastalarımızın üçü de erkek idi. Yaş aralığı 39 ile 66 ara-
lığında ortalama 50.3 idi.Dev büllerin bir tanesi sağ üst 
lobda, bir tanesi sağ alt lobda ve bir tanesi de sol üst 
lobda yerleşim göstermekte idi. Preoperatif ortalama 
FEV1 değerleri 1.34(%41) iken postoperatif ortalama 
FEV1 değerleri 1.69(%54) olarak hesaplanmıştır. İşlem 
öncesi FEV1 ve FEV1 % değerleri işlem sonrasına göre 
kıyaslandığında sırası ile %26 ve %34 oranlarında bir ar-
tış elde edilmiştir. İşlem öncesi ortalama 6DYT mesafesi 
270 metre ölçülmüşken, işlem sonrası 324 metre olarak 
ölçülmüştür. İşlem öncesine göre ortalama %20 oranın-
da 6DYT’de bir artış elde edilmiştir. YRBT takiplerinde 
endobronşial tedavi sonrasında işlem öncesine göre 
bül ve hedef akciğer hacminde ortalama %20 oranında 
bir küçülme tespit edilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1: Hastaların klinik demografik özellikleri tabloda 
özetlenmiştir.

TARTIŞMA

Pulmoner bül terimi 1 cm den büyük ölçülen hava boş-
lukları olarak tanımlanır. Dev büller ise hemitoraksın 
%30’dan fazlasını kapsayan bül olarak tanımlanır. Dev 
büller komşu parankim yapılarını da komprese ederek 
gaz değişimini daha azaltma eğilimindedir. Büllöz am-
fizem hastalarında volüm küçültücü cerrahiile birlikte 
büllektomi etkili ve güvenilir bir metod olarak kabul 
edilmektedir (1). Ancak volüm küçültücü cerrahi son-
rası Post-operatif üç aylık mortalite %5-10 civarındadır 
ve ölümcül olmayan operatif komplikasyon oranı %60’a 
yaklaşmaktadır. Uzamış hava kaçakları büllektominin 
majör komplikasyonlarındandır. Ploridezis ve farklı ek 
doku yapıştırıcı tekniklere rağmen, uzamış hava kaçak-
larının tam olarak önüne geçmek günümüzde hala tam 
anlamıyla sağlanamamıştır (2). Ayrıca dev bülleri ile 
ileri evre amfizemi olan ve preoperatif yapılan değer-
lendirmeler sonucunda cerrahiyi tolere edemeyeceği 
düşünülen hastalartedavi seçimi açısından günümüzde 
hala büyük sorun teşkil etmektedirler (1). Bizim özel-
likle sağ alt lobda dev bülleri olan olgumuza yakın dö-
nemde koroner bypass cerrahisi geçmişiolması nedeni 
ile cerrahi bir rezeksiyonu tolere edemeyeceği için en-
dobronşial valf uygulaması tercih edilmiştir.Tüm olgula-
rımızdaendobronşial tedavi sonrasında semptomlarda 
ve efor kapasitesinde bariz düzelme gözlenmiştir.Hiçbir 
hastamızda postoperatif 6 ay boyunca işleme bağlı bir 
komplikasyon ile karşılaşılmamıştır.

Büllöz amfizemli hastalarda endobronşial tedavilerin 
etkinliği ile ilgili tam bir klinik çalışma günümüzde yok-
tur, fakat geçtiğimiz yakın dönemde dev bül olgularında 
endobronşial tedavinin etkinliğini gösteren olgu sunu-
mu şeklinde yayınlar bildirilmiştir.Santini ve arkadaş-
ları  dev bülleri olan amfizemli 9 hastayı endobronşial 
tedavi ile tedavi ettiklerini belirtmişlerdir (3). Sexton ve 
arkadaşları yoğun bakımda entübe halde takip edilen, 
hiperkapnik solunum yetmezliği ile seyreden ve dev 
bülleri olan 48 yaşında bir erkek hastayı endobronşial 
tedavi ile başarılı şekilde tedavi ettiklerini belirtmişler-
dir (4). Bierach ve arkadaşları da 64 yaşında sol üst lob-
da dev bül nedeni ile solunum yetmezliğiolan ve yoğun 
bakımda mekanik ventilatörle takip edilen hastaya en-
dobronşial valf uygulamışlar. Uygulamadan sonra kısa 
sürede mekanik ventilatörden ayırarak hastayı taburcu 

Karakteristik 
özellikler Hasta 1 Hasta 2 Hasta 3

Yaş/Cinsiyet 39/Erkek 66/erkek 46/Erkek

Dev amfizematöz-
bülün bulunduğu 
lob

Sağ üst lob Sağ alt 
lob

Sol Üst Lob

Preoperatif 
FEV1(%)

1.48(%37) 1.13(%45) 1.41(%41)

Postoperatif 
FEV1(%)

1.75(%45) 1.41(%57) 2.02(%60)

Preoperatif 
6DYT(m)

275m 245 290

Postoperatif 
6DYT(m)

335m 290 348

Preoperatif ve 
PostoperatifYRBT 
görüntülerine 
göre Bül hacminde 
küçülme oranı

%20 %15         %25
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etmişler (5). Tian ve arkadaşları dev bülü olan beş hasta 
üzerinde yaptıkları çalışmada Chartis ile kollateral dola-
şımı negatif olan 2 hastada bül hacminde küçülme sap-
tamışlar. Kolleteral dolaşımı pozitiftespit edilen üç has-
tada bül hacminde küçülme olmadığını tespit etmişler 
(6).Bizim üç olgumuzda da valf takıldıktan sonra YRBT 
incelemesinde akciğer volümünde ve bül hacminde or-
talama %20 oranında bir azalma görülmüştür.

Amfizemin varlığını ve dağılımını saptamada YRBT’nin 
doğruluğu birkaç çalışmada dokümante edilmiştir (2,7). 
YRBT’de dev amfizemat özbül alanları gösterilir ve bül 
hacimleri rahatlıkla üç boyutlu reformat görüntüleme 
teknikleri ile ölçülebilir. Dev bül izole bir lobda olabi-
leceği gibi komşu akciğer alanlarında da birlikte in-
komplet fissür şeklinde olabilir. YRBT bu tür olgularda 
fissür bütünlüğünü göstermesi açısından da faydalı bir 
tetkiktir.Loblar arası inkomplet fissürden dolayı loblar 
arasında hava geçişi olabileceği için valf işlemi başarı-
sızlıkla sonuçlanabilir (7). Bu nedenle, ya YRBT değer-
lendirmesi ilefissür bütünlüğünün gösterilmesi yada 
Chartis sistemi ile kollateral dolaşımın ölçümünü yap-
mak gereklidir. Biz olgularımızdan iki tanesinde chartis 
katateri kullanarak bir tanesinde de YRBT kullanarak fis-
sür bütünlüğünü tespit ettik. Ayrıca tüm olgularımızda 
amfizem dağılımını ve büllöz alanların hacimlerini ve iş-
leme bağlı hacim değişikliklerini belirlemede YRBT’den 
yararlandık. YRBT ile reformant görüntüler oluşturula-
rak büllöz alanların hacmi cm3cinsinden hesaplandı ve 
işlem öncesi ile işlem sonrası 6. Aydaki hacim değerleri 
karşılaştırıldı. Bül hacimlerinde ortalama %20 oranında 
bir azalma elde edilmiştir.

Solunum fonksiyon testlerinde preoperatif FEV1 değe-
ri %45’in altında ve rezidüel volümü %175 ‘in üzerinde 
olan hastalar işleme dâhil edilmektedir. Bizim hastala-
rımızdan birinci olgunun preoperatif FEV1:1.48 (%37),  
RV %217, ikinci olgunun preoperatif FEV1:1.13( %45),  
RV %410, üçüncü olgunun preoperatif FEV1:1.41(%41) 
, RV %360 olarak değerlendirildi.Postoperatif birinci 
olgunun 6 ay sonraki kontrol SFT’de FEV1 1.75(%45), 
ikinci olgunun FEV 1: 1.41( %57), üçüncü olgununFEV1 
2.02 (%60) olarak değerlendirildi.Preoperatif ve pos-
toperatif sonuçları karşılaştırıldığında FEV1 ve FEV1 % 
değerlerinde sırası ile %26 ve %34 oranlarında bir artış 
elde edilmiştir.

Tüm Preoperatif ve postoperatif FEV1 ve hacim deği-
şikliklerindeki parametreler olgu sayısının yeterli olma-
dığından dolayı anlamlı bir istatistiksel analiz açısından 
yetersiz kalmaktadır. Bu yönü çalışmamızın şu anki ek-
sikliklerinden olmasına rağmen, ilerde tedavi edilecek 
yeni vakalarla birlikte anlamlı bir istatistiksel sonuç ve-
rebilecek seriler sunacağımız kanısındayız.

Büllöz amfizemlerin şimdiye kadar ki tedavi seçeneği-
nin başlıcasını cerrahi tedavi yaklaşımlar oluşturmak-
tadır. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte cerrahi 
prosedürü tolere edemeyen hastalarda endobronşial 
tedavi uygulamalarının kullanımı da yaygınlaşmaktadır.
Günümüzde birçok gelişmiş ülkede amfizem tedavisin-
de güvenle uygulanmakta olan endobronşial valf teda-
vileri dev bülleri olan hastalarda da uygulanabilecek bir 
uygulamadır.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Miyokard perfüzyon sintigrafisinde (MPS) iskemi saptanması sonucu Koroner anjiografi 
(KAG) yapılan hastalarda;  KAG sonucuna göre invaziv müdahale gerektiren lezyon saptanan hastalarla invaziv 
müdahale gerektiren lezyon saptanmayan hastaların özelliklerinin karşılaştırılması ve MPS de anlamlı iskemisi 
olan hastalarda;  KAG sonucuna gore müdahale gerektiren lezyon saptanmasını öngördüren (predikte eden) 
faktörlerin belirlenmesi amaçlandı. 
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Ocak 2013-Ocak 2015 tarihleri arasında MPS çekilen ve MPS de iskemi saptanıp  
KAG yapılan 616 hasta dahil edildi. Hastalar KAG sonuçlarına invaziv müdahale gerektiren koroner arter lezyonu 
saptananlar (Grup I) ve saptanmayanlar (Grup II) olarak iki gruba ayrıldı.  
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 66±10 olup %33 ü kadın , % 67 si erkekti. Tüm parametreler;  KAG’da müda-
hale gerektiren lezyon saptanması ile ilişkili olan parametrelerin belirlenmesi amaçlı tek değişkenli regresyon 
analizine dahil edildi. Tek değişkenli analizde;  erkek cinsiyet, yaş, EF, orta-ciddi mitral regurjitasyon bulunması, 
Hemoglobin, keratin değerleri ve platelet sayısı KAG da müdahale gerektiren lezyon saptanması ile ilişkili bulu-
nurken çok değişkenli analizde ise sadece erkek cinsiyet,  yaş,  EF ve hemoglobin  ilişkili kaldı.  
Sonuç: Çalışmamızda MPS de iskemisi olan hastalarda ; erkek cinsiyet, daha genç yaş, daha yüksek EF ve he-
moglobinin diğer faktörlerden bağımsız olarak KAG da müdahale gerektiren lezyon saptanması ile ilişkili olduğu 
gösterildi.

Anahtar kelimeler: Miyokard perfüzyon sintigrafisi; Koroner anjiografi; iskemi

ABSTRACT
Aim: This study aimed to compare the characteristics of patients with lesions requiring invasive intervention 
and patients with lesions that did not require invasive intervention according to the results of coronary angi-
ography (CAG), which was conducted on these patients due to detected ischemia in the myocardial perfusion 
scintigraphy (MPS),and todetermine the predictive factors to detect lesions that require intervention according 
to the CAG results in patients who had significant ischemia in MPS. 
Materials and methods: This study included 616 patients who received CAG after detecting ischemia in MPS 
between January 2013 and January 2015. The patients were divided into two groups according to CAG results 
as patients with coronary artery lesions that require invasive intervention (Group I) and patients with coronary 
artery lesions that did not require invasive intervention (Group II). 
Results: The average age of patients was 66±10 and 33% of patients were female and 67% were male. All 
parameters were included into univariate regression analysis in order to determine the parameters related 
to detecting lesions requiring intervention in CAG. In the univariate analysis, male gender, age, EF, moderate-
to-severe MR, hemoglobin, creatinine levels, and platelet counts were related to detecting lesions requiring 
intervention in CAG. On the other hand, in the multivariate analysis, only male gender, age, EF,and hemoglobin 
level were found to be related.  
Conclusion: This study showed that male gender, younger age, higher EF, and hemoglobin values are related 
with detecting lesions requiring intervention in CAG independent from other factors in patients with ischemia 
in MPS.

Keywords: Myocardial perfusion scintigraphy; coronary angiography; ischemia
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INTRODUCTION

Cardiovascular diseases are among the most common 
causes of death worldwide, and coronary artery dise-
ase (CAD) prevalence is increasing around the world 
(1). As angina in CAD, due toan imbalance of oxygen 
need-presentation in the myocardium is a subjective 
symptom that is described differently between pati-
ents, the clinical diagnosis becomes difficult. Although 
the gold standard diagnostic method in this patient gro-
up is coronary angiography (CAG), the support of pre-
diagnosis based on clinical findings with non-invasive 
objectivecoronary ischemia tests is becoming increa-
singly important (2).

Myocardial perfusion scintigraphy (MPS) is used with 
increasing frequency by clinicians, which contributes to 
diagnosis and risk classification by evaluating myocardi-
al perfusion in CAD and facilitates clinical management 
(3). Furthermore, theratio of MPS application before 
CAG , which is an invasive method, increases in pati-
ents with CAD suspicion due toan increasing number of 
studies about the necessity of proving ischemia before 
revascularization in CAD andthe increased number of 
recommendations about this subject in updated cardi-
ology treatment guidelines.

Although findings consistent with ischemia leading 
to myocardial perfusion abnormalities were found in 
some patients using MPS in daily practice, no detectab-
le lesions that require intervention were found in the 
coronary artery of these patients when CAG was appli-
ed after scintigraphy. This study aimed to compare the 
characteristics of patients with lesions requiring invasi-
ve intervention and patients with lesions that did not 
require invasive intervention according to the results 
of CAG, which was conducted in these patients due to 
detected ischemia in MPS, which was conducted with 
stable angina pectoris diagnosis, and to determine the 
predictive factors to detect lesions that require inter-
vention according to CAG results in patients who had 
significant ischemia in MPS.

MATERIALS AND METHODS

This study was a retrospective cohort study, including 

616 patients, who did not have previous known CAD 
and applied to the Sivas Numune Hospital Cardiology 
Clinic with chest pain between January 2013 and Janu-
ary 2015; they received CAG after ischemia was detec-
ted in MPS, which was done with a stable angina pecto-
ris diagnosis. Patients in whom ischemia was detected 
in MPS, but CAG was not applied after MPS, and pati-
ents whose MPS or CAG results could not be accessed, 
were excluded.Information about patients’ age, gender, 
hypertension (HT), diabetes mellitus (DM), smoking 
history, drug use before MPS, echocardiography results 
within a month before MPS, and laboratory parameters 
were collected from the hospital automation system.
The required permissions related to the study were ob-
tained from the hospital ethics committee.
 
CAG was conducted within ten days after detecting isc-
hemia in MPS. Patients were divided into two groups 
according to CAG results as patients with coronary ar-
tery lesions that require invasive intervention (Group I, 
n=402) and patients with coronary artery lesions that 
did not require invasive intervention (Group II, n=214). 
All clinical features, scintigraphy, echocardiography, la-
boratory parameters, and medication histories of Gro-
up I and Group II were compared.
 
Stable angina pectoris was identified as temporary 
discomfort in the chest due to reversible imbalance at-
tacks of myocardial needs/presentation,which could be 
recurrent and triggered by exercise, and emotional or 
other types of stress, and was related to ischemia and 
hypoxia (4). Intervention in the coronary artery lesion 
was defined as a lesion for which percutaneous coro-
nary intervention or bypass surgery were planned by a 
cardiologist. HT was defined as at least two blood pres-
sure measurements over 140/90 mmHg orreceiving an-
ti-hypertensive treatment. DM was defined as fasting 
blood sugar over or equal to 126 mg/dl orreceiving an-
tidiabetic treatment.
 
In accordance with the recommendations of the Turkey 
Working Group on Nuclear Association, one day of rest 
and exercise or dipyridamole stress Tc-99m MIBI pro-
tocol was given to MPS patients. Before stress studies, 
the patients fasted for at least four hours.If there were 
no medical contraindications, calcium channel blockers 
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and beta-blocker drugs were stopped 48 hours before 
diagnostic studies,because they can affect heart rate 
and blood pressure in response to exercise.Tc-99m 
sestamibi was injected intravenously to patients for 
imaging during stress at a dose of 8-10 mCi and ima-
ging during rest at a dose of 22-25 mCi. The exercise 
test was performed according to the modified Bruce 
protocol. Target heart rate was (220 – Age) x 0.85. The 
exercise test was stopped and the patient was consi-
dered to reachmaximum effort when dyspnea, faint-
ness, syncope, chest pain, ventricular tachycardia, at-
rial tachycardia or fibrillation, second or third degree 
AV block development, ST-segment depression or ST 
segment elevation more than 2mm, or a decrease in 
systolic blood pressure (10 mmHg and more decrea-
se compared to baseline) were observed, with systo-
lic blood pressure measurement over 240 mmHg and 
diastolic blood pressure over 120 mmHg. When the 
patient reached at least 85% of maximum heart rate, 
i.v. Tc-99m sestamibi injection was administered, and 
the exercise test continued for one minute. For the 
patients who were not suitable for effort test with a 
treadmill, dipyridamole i.v. was injected at a dose of 
0.14 mg/kg/minute x 4 minutes, and then the Tc-99m 
sestamibi injection was made. Patients were taken to 
imaging 30 minutes after the end of the exercise test/
dipyridamole injection. After three hours, three more 
doses of Tc-99m sestamibi were administered during 
the resting phase, when compared with stress phase, 
and imaging was made after 45–60 minutes. A Siemens 
Symbia S gama camera was used for imaging in the su-
pine position with LEHR (low energy high resolution) 
collimator,64 frame, 64*64 matrix, with 25 second/
frame in the stress images and 20 second/frame in the 
resting images (5).

Echocardiographic examinations were performed by 
experienced echocardiographers via Vivid 7 system (GE 
Medical System) with 2.5–5 MHz probes. Digital re-
cords of echocardiographic examinations were evalua-
ted offline. LVEF was calculated by the Modified Simp-
son method. Valvular regurgitations were graded into 
two categories (moderate to severe or not moderate 
to severe) via a combination of color flow jet Doppler 
signal intensity, vena contracta width according to gui-
deline recommendations (6).

Statistical analysis
The variables were investigated using the one-sample 
Kolmogorov-Smirnov test to determine whether or not 
they were normally distributed. Continuous variables 
were expressed as mean ± SD or median (min-max) in 
the presence of non-normal distribution, and catego-
rical variables as percentages. Comparisons between 
the patient groups were made using a χ2 test for ca-
tegorical variables, an independent-samples student’s 
t-test for normally distributed continuous variables, 
and the Mann-Whitney U-test when the distribution 
was skewed.  A p value of 0.05 was considered statisti-
cally significant.   
 
A univariate logistic regression analysis was applied in 
order to determine the factors related to the detection 
oflesions that require intervention in CAG in patients 
who had ischemia in MPS. In order to determine in-
dependent predictors for detecting lesions that require 
intervention in CAG, parameters with a p value under 
0.100 in the univariate analysis were included in the 
multivariate logistic regression analysis. All statistical 
procedures were performed using SPSS software ver-
sion 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL).
 
RESULTS

The average age of patients was 66±10 years; 33% of 
patients were female and 67% were male. The male 
patient ratio in Group I was higher  and patient with 
moderate to severe mitral regurgitation (MR) ratio in 
Group I lower than in Group II (71% vs 58%, p=0.002; 
5% vs 11%, 0.043,respectively). The average age and 
median creatinine values of patients in Group Iwere 
lower than that of Group II (65±15 vs 68±10, p<0.001; 
0.9 vs 1.0, p=0.041, respectively). On the other hand, 
average EF and hemoglobin values were higher in Gro-
up I when compared with Group II (56±8 vs 51±10, 
p<0.001; 14.0±1.8 vs 13.4±2.0, p<0.001, respectively). 
All other clinical, echocardiographic, scintigraphic fea-
tures, laboratory results, and medication histories of 
Group I and Group II were similar and they were given 
in Table 1.
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Patients in whom lesions were 
detected that require interven-

tion in CAG (n=402)

Patients in whom lesions were 
not detected that require 

intervention in CAG (n=214)
p

Baseline Characteristics

Age (year) 65±10 68±10 <0.001

Male gender (%) 285 (71%) 125 (58%) 0.002

Hypertension (%) (n=610) 220 (55%) 121 (58%) 0.536

DiabetesMellitus (%) (n=611) 98 (25%) 52 (25%) 0.993

Smoking (%) (n=602) 376 (95%) 193 (94%) 0.921

Scintigraphic Findings

Localization of ischemia on 
scintigraphy (%)

Anterior 98 (25%) 47 (22%) 0.409

Inferior 73 (18%) 48 (22%) 0.189

Lateral 11 (3%) 10 (5%) 0.296

Anterolateral 29 (7%) 9 (4%) 0.145

Anterolateral+apex 6 (1%) 1 (1%) 0.200

Anteroseptal 44 (11%) 25 (12%) 0.759

Inferobazal 3 (1%) 1 (1%) 1.000

Inferoseptal 9 (2%) 6 (3%) 0.863

Inferolateral 62 (15%) 34 (16%) 0.851

Inferior+apex 9 (2%) 7 (3%) 0.606

Anterior+inferior 49 (12%) 22 (10%) 0.499

All of themyocardialwalls 9 (2%) 4 (2%) 1.000

METS value in  scintigraphythatwasreachedduringexercise 9.2±2.0 9.3±1.9 0.651

Stresswithdipyridamole (%) 97 (24%) 57 (27%) 0.494

Echocardiographic Findings

EjectionFraction (%) 56±8 51±10 <0.001

Moderate-severe mitral regurgitation (%) (n=503) 17 (5%) 19 (11%) 0.043

Moderate-severe tricuspitregurgitation. (%) (n=495) 7 (2%) 5 (3%) 0.760

Moderate-severe aorticregurgitation. (%) (n=492) 43 (13%) 25 (15%) 0.783

Laboratory Findings

WBC (10^3/uL) 8.3±2.2 8.2±2.1 0.653

Hemoglobin (g/dl) 14.0±1.8 13.4±2.0 <0.001

Platelet  (10^3/uL) 254±87 243±67 0.093

Redcelldistrubutionwidth(%) 14.4±1.7 14.2±1.8 0.184

Meanplateletvolume(fL) 8.5±1.0 8.5±1.0 0.639

Glucose (mg/dl) 108 (52-603) 111 (59-603) 0.309

BUN (mg/dl) 16 (6-58) 16 (8-55) 0.529

Creatinine (mg/dl) 0.9 (0.4-2.6) 1.0 (0.4-2.8) 0.041

Uricacid  (mg/dl) 5.6±1.4 5.4±1.3 0.389

AST (U/L) 17 (8-203) 17 (7-183) 0.954

ALT (U/L) 17 (7-133) 17 (6-133) 0.787

Albumin (g/dl) 4.1±0.4 4.2±0.4 0.223

Calcium (mg/dl) 9.4 ±0.5 9.4±0.9 0.321

Potassium (mmol/L) 4.5±0.5 4.5±0.5 0.443

C reactive protein (mg/L) 0.35 (0-9.3) 0.42 (0-28.0) 0.157

Total  cholesterol(mg/dl) 175±46 176±50 0.922

Triglyserid  (mg/dl) 145 (14-919) 150 (38-797) 0.997

LDL   cholesterol (mg/dl) 117±38 119±44 0.675

HDL  cholesterol (mg/dl) 43±11 44±12 0.917

Medications (n=603)

Acetylsalicylicacid  (%) 116 (29%) 64 (30%) 0.818

Beta blocker (%) 123 (32%) 76 (36%) 0.274

ACEI/ARB (% 193 (49%) 103 (49%) 0.809

Statin (%) 122 (31%) 64 (30%) 0.797
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In order to determine factors related to detecting le-
sions that require intervention during CAG in patients 
to whom ischemia was detected atMPS, a univariate 
analysis was conducted for all parameters in Table 1. 
Among these parameters, only male gender, age, EF, 
moderate-to-severe MR, hemoglobin, creatinine le-
vels, and platelet count were related to detecting 
lesions that require intervention in CAG (Table 2). 
When significant parameters in the univariate analysis 
(p<0.100) were included in the multivariate regression 
analysis, male gender , age , EF  and  Hb were related 
to detecting lesions that require intervention in CAG, 
independent from all other variables (Table 2)

DISCUSSION

In the current study, thefactors that can be related to 
detecting lesions that require intervention in CAG of 
patients who had ischemia in MPS were evaluated for 
the first time in the literature. Male gender, younger 
age, higher EF,and higherhemoglobinwere shown as in-
dependent predictors for detecting lesions that require 
intervention in CAG.

Previous studies have demonstrated that MPS have di-
agnostic and prognostic importance for evaluating CAD 

(7,8). MPS sensitivity in exercise stress varies between 
73-92% and specificity between 63-87%. On the other 
hand, MPS sensitivity in vasodilator-mediated stress va-
ries between 90-91% and specificity between 75-84% 
(9-12).Althoughleft ventricular ejection fraction (EF), 
which is evaluated with echocardiography and wall 
motion defects are also valuable in the diagnostic eva-
luation of CAD, myocardial ischemia in patients might 
not always cause segmental wall motion abnormalities 
and might not reflect on EF values in echocardiograp-
hic measurements (13). Both sensitivity and specificity 
of stress echocardiography is lower than MPS (9). Ad-
ditionally, it is not preferred in our country by cardiolo-
gists due to the long duration of the procedure.

As is known,coronary arteries are displayed in CAG and 
only the stenosis rate of the coronary artery is assessed 
and it is not possible to know whatever this stenosis 
may cause ischemia in the myocardium or not. Occasi-
onally a lesion can be assessed to cause 70-75% steno-
sis in CAG and when MPS is conducted, it can be seen 
that this lesion did not cause ischemia in that region of 
the myocardium. However,the opposite can also occur, 
and significant stenosis might not be seen during CAG 
in patient with ischemia detected in MPS.  

Univari-
ate

Multivari-
ate

Variable P OR (95%CI) P OR (95%CI)

Age (years) <0.001 0.969 0.952-0.986 0.032 0.976 0.955-0.998

EjectionFraction (%) <0.001 1.069 1.045-1.094 <0.001 1.069 1.044-1.095

Hemoglobin (gr/dl) <0.001 1.179 1.077-1.290 0.008 1.162 1.039-1.298

Male gender (%) 0.002 1.734 1.226-2.453 0.039 1.576 1.024-2.427

Moderate-severe 
mitral regurgitation 
(%)

0.030 0.471 0.238-0.931

Creatinine (mg/dl) 0.033 0.546 0.313-0.953

Plateletcount 0.095 1.002 1.000-1.004

Table 2: Univariate and multivariate logistic regression analyses for predicting  lesions 
that require intervention

All the variables fromTable 1 were examined and only those significant at P < 0.100 are 
shown in univarite analysis. Multivariate logistic regression including all the variables in 
univariate analysis with backward LR method.   CI:Confidence interval; OR:Odds ratio.
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In recent years, the importance of ischemic evidence 
based revascularization began to be highlighted in cur-
rent cardiology treatment guidelines. In the treatment 
guidelines of myocardial revascularization and stable 
CAD, which were published by the European Society 
of Cardiology, stress echocardiography, MPS, or stress 
MRI imaging are recommended before CAG for the 
moderate risk group (14), whose pre-test probability 
of disease was between 15% -85% (15,4). Previous stu-
dies have shown that CAD patients with normal stress 
MPS result have similar 1-year risk of cardiac death and 
MI as healthy individuals, and the ratio is under 1%. 
Additionally,these studies also showed that patients 
with more than 10% perfusion defect in MPS are clas-
sified in the high risk group (8,16,17). Based on these 
results, revascularization is also recommended in the 
treatment guideline of the European Society of Cardi-
ology for stable CAD when a> 10% area of perfusion 
defect is detected (4).

Our study revealed that patient age is an independent 
predictor for detecting lesions that require intervention 
in CAG in patients who had ischemia in MPS. In other 
words, it is more probable to detect lesions that require 
intervention in CAG when ischemia is detected in MPS 
in young patients. Hypothetically, this condition can be 
due tothe high ratio of coronary atherosclerosis, which 
can cause perfusion defects at the microvascular level 
in elderly patients compared to younger patients. Ac-
cordingly, in elderly patients, there can be no coronary 
artery lesion that can cause significant stenosis at the 
macrovascular level in CAG, although ischemia was de-
tected in MPS. Other independent predictors to detect 
lesions that require intervention in CAG were EF and 
Hb values. When ischemia was detected in MPS in pati-
ents with high EF or Hb values, it was more probable to 
detect lesions that require intervention in CAG as com-
pared to patients who had low EF or Hb values. At first 
glance, this may seem illogical; but when evaluating 
this condition, it should be kept in mind that all patients 
in our study had positive ischemia in MPS. As low EF or 
Hb contribute to perfusion defects at the microvascular 
level, similar to age, they can lead to detecting ischemia 
in scintigraphy. Our study revealed that creatinine valu-
es were lower in patients who had lesions that require 
intervention in CAG, which can be associated with the 

lower average age of this patient group. Therefore,low 
creatinine valueswere related to detecting lesions that 
require intervention in CAG in the univariate analysis. 
When corrected for age, gender, EF, and Hb in the mul-
tivariate analysis, this relationship is eliminated. It is 
not surprising that the male gender was detected as 
another independent predictor in our study to detect 
lesions that require intervention in CAG. It is known 
that false positivity ratios for MPS are higher, especially 
in obese women when compared with male patients 
due to breast attenuation (18,19).

There are some limitations resulting from the retros-
pective aspect of our work. First of all, not considering 
the parameters related to MPS results, especially STS 
(summed difference score), which is indicative of the 
degree of ischemia, is an important limitation of our 
study. As mentioned in the treatment guidelines of the 
European Society of Cardiology, intervention to a coro-
nary artery that feeds a region is necessary when more 
than 10% of the myocardial perfusion defectis detec-
ted. On the other hand, another important limitation of 
our study is that although there were data about which 
myocardial wall had ischemia, it was not known that 
ischemic regions on these walls constitute what per-
centage of myocardium.

If our study, which showed that gender, age, EF, and Hb 
values are independent predictors for detecting lesions 
that require intervention during CAG in patients with 
ischemiathat was detected in MPS, is supported with 
larger prospective studies, it can be a valuable contri-
bution for the diagnosis and treatment processes of 
patients with ischemia after MPS.
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ÖZET
Amaç: Behçet Hastalığı; otoimmun, inflamatuar ve sistemik bir hastalıktır. Hastalığın klasik triadı; 
oral aft, genital ülser ve üveittir.  Bu çalışmanın amacı; C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimen-
tasyon hızı (ESR), nötrofil lenfosit oranı (NLO), platelet lenfosit oranı (PLO), platelet sayısı (PLT) ve 
ortalama platelet hacmi (MPV) ile sistemik inflamatuar bir hastalık olan Behçet arasındaki ilişkinin 
ortaya konulması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Çalışmaya Ocak 2014-Eylül 2015 tarihleri arasında, uluslararası sınıflandırma kriterle-
rine uygun olarak Behçet Hastalığı tanısı almış 53 hasta ve 55 sağlıklı olgu alındı. Behçet hastaları 
aktif (n=20) ve inaktif (n=33) olarak iki gruba ayrıldı. CRP, ESR, WBC, PLT, MPV değerleri kaydedildi, 
NLO ve PLO değerleri hesaplandı.
Bulgular: Aktif Behçet’li hastalarda CRP, ESR, WBC, PLT, MPV, NLO ve PLO değerlerinin ölçüldü-
ğü Receiver operating characteristic eğrisi değerlendirmesinde en yüksek AUC değeri CRP’de 
tespit edilirken (Eğri altındaki alan (AUC):0.964) sonraki AUC değerleri ESR (AUC:0,849), WBC 
(AUC:0,849), NLO (AUC:0,816), PLO (AUC:0,661), PLT (AUC:0,654) ve MPV (AUC:0,524) olarak göz-
lenmiştir.
Sonuç: Bu sonuçlar; NLO, PLO ve PLT değerlerinin CRP, ESR ve WBC gibi Behçet Hastalığı’nın aktif 
dönemini öngörmede kullanılabileceği buna karşın MPV’nin kullanılamayacağını ortaya koymak-
tadır.

Anahtar kelimeler: Behçet Hastalığı; Nötrofil Lenfosit Oranı; Platelet Lenfosit Oranı

ABSTRACT
Objective: Behcet Disease; is an autoimmune, inflammatory and systemic diseases. Classic triad 
of the disease are oral ulcers, genital ulcers and uveitis. The aim of this study is to reveal the re-
lationship between C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), neutrophil to 
lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR), platelet (PLT) and mean platelet volu-
me (MPV) and Behcet which is a systemic inflammatory disease.
Methods: Fifty-three patientswho were diagnosed by the international diagnostic criteria of Beh-
cet Disease; and 55 healthy subjects were enrolled in the study, between January 2014 and Octo-
ber 2015. Behcet Disease patients were divided into two groups: active (n=20) and inactive (n=33). 
CRP, ESR, WBC, PLT, MPV were recorded, NLR and PLR was calculated.
Results: An evaluation of the Receiver operating characteristic curves for the CRP, ESR, WBC, PLT, 
MPV, NLR and PLR value smeasured at active Behcet Disease patients indicated that the CRP value 
had the highest (Area Under Curve (AUC):0.964), while then exthighest AUC values were observed 
with ESR (AUC:0,849), WBC (AUC:0,849), NLR (AUC:0,816), PLR (AUC:0,661), PLT (AUC:0,654) and 
MPV (AUC:0,524).
Conclusion: These findings suggest that NLR, PLR and PLT levels can be used to predict the period 
of active Behcet Disease like CRP, ESR and WBC whereas MPV levels can not be used.

Keywords: Behcet Disease; Neutrophil to Lymphocyte Ratio; Platelet to Lymphocyte Ratio
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GIRIŞ

Behçet Hastalığı (BH); endotel disfonksiyonu ile seyre-
den otoimmun, inflamatuar ve sistemik bir hastalıktır. 
Hastalığın klasik triadı; oral aft, genital ülser ve üveittir. 
BH’de, interlökin (IL)-6, IL-1b, tümör nekrozis faktör, 
eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), C-reaktif protein 
(CRP), trombomodulin, E-selektin, vasküler endotelyal 
büyüme faktörü ve total homosistein gibi bazı belirteç-
ler inflamatuar göstergeler olarak bildirilmiştir (1,2).
Tam kan sayımı (CBC) ulaşılması kolay ve ucuz bir testtir. 
Bu testin içerisinde çalışılan beyaz küre sayısı (WBC), 
nötrofil, lenfosit, platelet sayısı (PLT) ve ortalama plate-
let hacmi (MPV) değerleri ve bu değerlerin birbirlerine 
olan oranları inflamatuar belirteç olarak kullanılmak-
tadır. Nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve platelet lenfosit 
oranı (PLO) bu belirteçlerin en önemlilerinden bazıla-
rıdır. NLO ve PLO; inflamatuar hastalıklar, malignensi, 
hipertansiyon (HT), diyabetes mellitus (DM) ve BH gibi 
geniş bir hastalık yelpazesinde çalışılmıştır (3).

Bu çalışmada; CRP, ESR, WBC, NLO, PLO, PLT ve MPV 
gibi belirteçler ile sistemik inflamatuar bir hastalık olan 
Behçet arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlan-
mıştır.

YÖNTEM

Çalışma retrospektif olarak planlandı ve veriler Ocak 
2014-Eylül 2015 tarihleri arasında BH tanısı almış has-
taların dosyaları taranarak elde edildi. Çalışma için yerel 
etik kuruldan onay alındı. Uluslararası sınıflandırma kri-
terlerineuygun olarak BH tanısı konulmuş 53 hasta ile 
yaş ve cinsiyet açısından benzer 55 sağlıklı kontrol olgu 
çalışmaya alındı (4). Behçet hastaları aktif ve inaktif ola-
rak gruplandırıldı. Oral ülser, genital ülser, paterji testi 
pozitifliği, üveit, papülopüstüler deri lezyonları, nörolo-
jik tutulum, eritema nodozum ve artrit bulgularından 
ikisini içeren hastalar aktif Behçet’li grubu oluşturdu 
(5). On sekiz yaşından küçükler, BH dışında sistemik 
hastalığı olanlar (DM, HT, malignensi, serebrovasküler 
hastalık, koroner arter hastalığı, enfeksiyöz hastalıklar, 
karaciğer ve böbrek yetmezliği, dislipidemi), hormon 
replasmanı ve antiplatelet tedavisi alanlar çalışma dı-
şında bırakıldı. Katılımcıların yaş, cinsiyet, laboratuvar 
değerleri ve hastaların hastalık süresi (yıl) kaydedildi. 

CBC; Beckmancoulter LH 750, CRP; Beckmancoulteri-
mage 800, ESR; Thermolinearcihazında üretici firmanın 
önerileri doğrultusunda çalışılmıştır.

Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel değerlen-
dirmesinde SPSS v.17.0 paket programı kullanıldı (SPSS 
Inc, Chicago, Illinois, USA). Sürekli veriler ortalama, 
standart sapma şeklinde özetlenirken, kategorik veriler 
sayı ve yüzde cinsinden özetlendi. Sürekli değişkenlerin 
bağımsız gruplarda karşılaştırılmasında Mann-Whitney 
U testi kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmalar için ka-
tegorik iki bağımsız grubun değerlendirilmesinde ki-
kare (χ²)  testi kullanıldı. Belirteçlerin BH’yi öngörme 
gücünün değerlendirilmesinde Receiver operating cha-
racteristic (ROC) eğrisi kullanıldı. Bu metoda göre en iyi 
test tanımı için sensitivitesi %100, yanlış pozitiflik sıfır 
(1-Spesifisite=0), eğri altında kalan alanın  (Area under 
the curve (AUC)) 1 olması ve AUC değerinin diagnostik 
değerinin p<0,05 olması temel kriter olarak kabul edil-
di. Cut-off değerinin belirlenmesinde, ROC grafiğinde 
sol üst köşeye en yakın noktayla örtüşen, sensitivite ve 
spesifisite toplamının en yüksek olduğu değeri yansıtan 
Youden İndeksi kullanıldı Tanı testinin doğruluğunun 
araştırılmasında sensitivite vespesifisite %95 güven 
aralığı ile hesaplanarak tablo olarak sunuldu. İstatistik-
sel anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 değeri alındı.

BULGULAR

Çalışmaya 53’ü (%49,1) Behçet hastası, 55’i (%50,9) 
kontrol toplam 108 olgu dahil edildi. Gruplar cinsiyet 
açısından değerlendirildiğinde Behçet’li grupta 28 er-
kek (%52,8), 25 kadın (%47,2); kontrol grubunda 27 er-
kek (%49,1), 28 kadın (%50,9) olgu mevcuttu. Behçet’li 
grubun yaş ortalaması 34,96±11,87; kontrol grubunun 
yaş ortalaması ise 35,29±13,01 idi. Gruplar cinsiyet ve 
yaş açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edildi (sırası 
ile p=0,698, p=0,891). Behçet hastalarının 20’si aktif 
(%37,7), 33’ü (%62,3) ise inaktifti. Hastaların ortalama 
hastalık süresi 4,91±5,31 yıl (min-max:1-28 yıl) olarak 
tespit edildi. Behçet hastalarının hastalığının başlangıç 
yaşı 30,05±7,3 yıl (min-max:17-45 yıl) idi.

Çalışmaya dahil edilen olguların ESR, CRP, WBC, PLT, 
MPV, NLR ve PLR değerleri incelendi. Elde edilen veriler 



35

NAZİK ve ark.
İnflamatuar belirteçler ve Behçet

Bozok Tıp Derg 2016;6(3):33-6
Bozok Med J 2016;6(3):33-6

Tablo 1 ve Tablo 2’de sunuldu.

Aktif Behçet hastalığını öngörme gücü açısından belir-
teçler değerlendirildiğinde en yüksek AUC değeri CRP’de 
(AUC:0,964) tespit edilirken; diğer belirteçlerin sırası ile 
AUC değerleri ESR (AUC:0,849), WBC (AUC:0,849), NLO 
(AUC:0,816), PLO (AUC:0,661), PLT (AUC:0,654) ve MPV 
(AUC:0,524) şeklindeydi. ESR, CRP, WBC, PLT, MPV, NLO 
ve PLO değerlerinin aktif ve inaktif Behçet hastalarını 
öngörme gücüne ait cut-off, sensitivite, spesifisite, AUC, 
%95 güven aralığı ve p değerlerine ait veriler Tablo 3’te 
sunulmuştur.

Tablo 1: Çalışmada elde edilen ESR, CRP, WBC, PLT, 
MPV, NLR ve PLR değerlerinin Behçet ve kontrol grupla-
rına göre dağılımı.

TARTIŞMA 

Behçet Hastalığı; vasküler inflamatuar bozuklukla pre-
zente olan idiopatik, kronik ve multisistemik bir has-
talıktır. Tekrarlayan oral aft, genital ülser ve üveit en 
önemli üç bulgusudur ve 1937 yılında Hulusi Behçet 
tarafından tanımlanmıştır. BH genellikle Orta Asya ve 
Akdeniz’de görülür. Hastalık her iki cinsi eşit olarak et-
kiler. Başlangıç yaşı hayatın üçüncü veya dördüncü de-
kadında olur (6,7). Bu çalışmada da literatür ile benzer 
şekilde erkek/kadın oranı 1,1 ve ortalama hastalık baş-
langıç yaşı üçüncü dekad olarak tespit edildi.

Behçet Hastalığı’nın sınıflandırılmasında sensitivitesi 
%85, spesifitesi %96 olan uluslararası sınıflandırma kri-
terleri tanımlanmıştır (4). BH’nin aktivasyonunu değer-
lendirmede ESR, CRP, WBC, PLT ve MPV gibi çeşitli infla-
matuar belirteçler ve bu değerlerin birbirlerine oranları 
kullanılmıştır.

Akkurt ve ark. tarafından Behçet’e bağlı üveiti olan has-
taların atak dönemiyle, ataktan sonraki üçüncü ayda 
ve kontrol grubunda NLO düzeyleri tespit edilmiş (8).
Behçet hastalarının atak dönemi ile kontrol grubu NLO 
açısından kıyaslandığında, atak dönemindeki NLO düze-
yinin kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı de-
recede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,001). 
Atak sonrası üçüncü aydaki değerler kontrol grubu ile 
kıyaslandığında ise NLO açısından istatistiki olarak an-
lamlı fark olmadığı saptanmıştır (p=0,077). Öztürk ve 
ark. tarafından kardiovasküler tutulumu olmayan Beh-
çet hastalarında NLO bakılmış ve kontrol grubuna göre 
istatistiksel olarak daha yüksek saptanmıştır (9). Yapı-
lan başka bir çalışmada, NLO değerlerinin aktif BH olan 
grupta hem inaktif hem de kontrol grubuna göre ista-
tistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir (sırası ile p<0,033, p<0,001) (10). Bu ça-
lışmada da literatürde elde dilen verilere benzer şekilde 
aktif BH olan grupta NLO değerleri, inaktif ve kontrol 
grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksekti.

Akkurt ve ark. aktif üveiti olan Behçet hastalarının atak 
dönemindeki NLO düzeyi için AUC 0,718 (p<0,001); cut-
off=1,85 olduğunda hastalığı ayırt etmedeki sensitivite-
sini %62,9 ve spesifitesini %61,6 olarak saptamışlardır 
(8). Öztürk ve ark. yaptığı çalışmada ise BH olanlarda 
NLO için cut-off=1,29 olduğunda AUC 0,691, sensitivi-
te %97 ve spesifite %77,1 olarak bulunmuştur (9). Bu 
çalışmada ise aktif BH olan grupta NLO için AUC 0,816 
(p=0,000); cut-off=2,8 olduğunda hastalığı ayırt etme-
deki sensitivitesi %75 ve spesifitesi %77,3 olarak hesap-
lanmıştır.

Literatürde, PLO düzeyi ile BH arasındaki ilişkiyi araştı-
ran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu anlamda 
elde edilen veriler ilk olma niteliğindedir. Bu çalışma-
da BH olanlarda PLO düzeyinin kontrol grubuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek oldu-
ğu saptanırken, aktif  BH olanlar ile inaktif BH olanlar 

Behçet’li 
Grup (n:53) 

Ortalama±SD

Kontrol 
Grubu (n:58) 
Ortalama±SD

*p

ESR (mm/h) 24,43±17,8 11,38±6,4 0,000

CRP (mg/dL) 1,61±3,1 0,31±0,2 0,003

WBC (103/µL) 8,86±3,0 7,25±1,6 0,001

PLT (103/µL) 281,79±62,8 251,56±51,5 0,007

MPV (fL) 8,75±1,3 8,62±0,9 0,573

NLO 4,05±4,9 2,12±1,1 0,007

PLO 158,82±79,2 119,24±33,8 0,001

*Grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
ESR: Eritrosit Sedimentasyon Hızı, CRP: C-Reaktif Protein, WBC: 
Beyaz Küre Sayısı, PLT:  Platelet Sayısı, MPV: Ortalama Platelet Hac-
mi,  NLO: Nötrofil Lenfosit Oranı, PLO: Platelet Lenfosit Oranı, SD: 
Standart Deviasyon,n: Hasta Sayısı,p<0,05 olan değerler istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi.
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Aktif Behçet’li Grup 
(n:20) 
Ortalama±SD

İnaktifBehçet’li 
Grup (n:33)
Ortalama±SD

Kontrol 
Grubu (n:58)
Ortalama±SD

*Aktif-
Kontrol  
grubu p

*İnaktif-
Kontrol 
grubu p

*Aktif-
İnaktif 
grup p

ESR (mm/h) 36,2±20,5 17,30±11,1 11,38±6,4 0,000 0,009 0,001

CRP (mg/dL) 3,69±1 0,35±0,3 0,31±0,2 0,000 0,470 0,000

WBC (103/µL) 10,84±2,7 7,65±2,4 7,25±1,6 0,000 0,372 0,000

PLT (103/µL) 298,65±79,7 271,58±48,5 251,56±51,5 0,014 0,151 0,226

MPV (fL) 8,87±1,3 8,67±1,3 8,62±0,9 0,675 0,907 0,898

NLO 6,35±7,2 2,66±1,8 2,12±1,1 0,000 0,443 0,001

PLO 181,53±106,2 145,06±54,6 119,24±33,8 0,008 0,054 0,263

*Grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
ESR: Eritrosit Sedimentasyon Hızı, CRP:C-Reaktif Protein, WBC: Beyaz Küre Sayısı, 
PLT:  Platelet Sayısı, MPV: Ortalama Platelet Hacmi,  NLO: Nötrofil Lenfosit Oranı, 
PLO: Platelet Lenfosit Oranı, SD:Standart Deviasyon,n: Hasta Sayısı,p<0,05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi.

Tablo 2: Çalışmada elde edilen ESR, CRP, WBC, PLT, MPV, NLR ve PLR değerlerinin aktif ve inaktif 
Behçet’li gruplar ile kontrol grubuna göre dağılımı.

Cut-off Sensitivite Spesifisite AUC %95 CI p

Aktif İnaktif Aktif İnaktif Aktif İnaktif Aktif İnaktif Aktif İnaktif Aktif İnaktif

ESR 
(mm/h)

18,5 13,5 75 57,6 79,5 54,7 0,849 0,549 74,6-
95,3

43,3-
66,5

0,000 0,420

CRP 
(mg/dL)

0,74 0,31 85 45,5 89,8 44 0,964 0,412 91,4-1 30,5-
51,9

0,000 0,145

WBC 
(103/
µL)

8,95 7,6 80 48,5 78,4 49,3 0,849 0,461 75-
94,8

34,2-
58,1

0,000 0,524

PLT 
(103/
µL)

279,5 270,5 65 48,5 61,4 49,3 0,654 0,541 49,1-
81,7

43-65,2 0,032 0,503

MPV (fL) 8,45 8,45 50 51,5 48,9 49,3 0,524 0,503 36,5-
68,3

38,2-
62,3

0,740 0,965

NLO 2,8 2,02 75 48,5 77,3 50,7 0,816 0,465 69,6-
93,6

34,4-
58,6

0,000 0,566

PLO 133,3 123,8 65 51,5 64,8 52 0,661 0,566 50-
82,3

45,1-
68,1

0,025 0,277

Gruplara ait değerlerin hesaplanmasındaReceiver operating characteristiceğrisi kullanılmıştır. 
ESR: Eritrosit Sedimentasyon Hızı, CRP: C-Reaktif Protein, WBC: Beyaz Küre Sayısı, PLT:  Platelet Sayısı, MPV: Ortalama 
Platelet Hacmi, 
NLO: Nötrofil Lenfosit Oranı, PLO: Platelet Lenfosit Oranı, AUC: Eğri Atında Kalan Alan, CI: Güven Aralığı, p<0,05 olan 
değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi

Tablo 3: ESR, CRP, WBC, PLT, MPV, NLR ve PLR’ninaktif Behçet ve inaktif Behçet hastalarını öngörme gücüne ait 
Cut-Off, Sensitivite, Spesifisite, AUC, %95 güven aralığı ve p değerleri.
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arasında PLO düzeyi açısından anlamlı bir fark olmadığı 
görülmüştür.

Balta ve ark. tarafından Behçet hastalarında WBC, CRP, 
ESR bakılmış ve kontrol grubuna göre bu değerlerin is-
tatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu 
saptanmıştır (sırası ile p<0,001, p=0,02, p=0,03) (11). 
Rifaioğlu ve ark. tarafından yapılan çalışmada WBC ve 
CRP değerleri aktif BH olan grupta inaktif ve kontrol 
grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
yüksek olduğu görülmüştür (10). Başka bir çalışmada 
ise BH olanlarda kontrol grubuna göre CRP (p=0,002) ve 
ESR (p=0,004) değerleri istatistiksel olarak daha yüksek 
saptanırken WBC açısından gruplar arasında anlamlı 
fark olmadığı tespit edilmiştir (p=0,16) (9). Bu çalışma-
da, aktif BH olanlarda ESR, CRP ve WBC değerlerinin 
inaktif ve kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 
derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Ortalama platelet hacmi; platelet boyut ve aktivitesi-
ni gösterir ayrıca platelet disfonksiyonunun göstergesi 
olarak kullanılır. Artmış MPV düzeyi; trombotik hasta-
lıklar ve endotelyal fonksiyon bozukluklarıyla ilişkilidir 
(12). Behçet Hastalarında, PLT ve MPV’nin öneminin 
araştırıldığı çalışmalarda çelişkili veriler elde edilmiştir. 
Türkcü ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada Behçet’e 
bağlı aktif üveiti olan hastalar ile kontrol grup; MPV dü-
zeyi açısından kıyaslanmış ve üveitli grupta istatistiksel 
olarak MPV düzeyinin daha düşük olduğu saptanmıştır 
(p=0,037) (13). Balta ve ark. tarafından Behçet hasta-
larında MPV ve PLT düzeyi bakılmıştır. Behçet’li grupta 
kontrol grubuna göre MPV istatistiksel olarak anlamlı 
derecede daha yüksek bulunurken (p<0,02), PLT açısın-
dan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark ol-
madığı tespit edilmiştir (p=0,45) (11). Açıkgöz ve ark.ta-
rafından yapılan başka bir çalışmada da, BH olan grupta 
MPV değerlerinin kontrol grubuna göre istatistiksel ola-
rak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır 
(p=0,001) (14). Bu çalışmada ise üç grup arasında MPV 
düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark sap-
tanmazken; PLT açısından sadece aktif Behçet’li grup ile 
kontrol grubu arasında anlamlı fark olduğu gözlenmiştir.
Bu sonuçlar ışığında;NLO, PLO ve PLT değerlerinin CRP, 
ESR ve WBC gibi BH’nin aktif dönemini öngörmede kul-
lanılabileceği buna karşın MPV’nin kullanılamayacağı 
tespit edilmiştir.
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ÖZET
Amaç: Omuz cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif ağrı önemli bir sorundur. Çalışmamızda artroskopi 
omuz cerrahisinde interskalen blok ile, tek doz perioperatif eklem içi lokal anestezik uygulamasının postopera-
tif analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem ve Gereçler: Etik kurul ve hasta onayı sonrası ASA I-II 36 hasta randomize olarak ikiye ayrıldı. Grup 
I’deki hastalara tek doz interskalen blok uygulaması yapıldı ve Grup II’deki hastalara tek doz perioperatif eklem 
içi lokal anestezik uygulaması yapıldı. Hastaların postoperatif vizuel analog skala (VAS) değerleri 0, 1, 4, 8, 12 ve 
24. saatlerde sorgulandı, ilk analjezik uygulama zamanı, ek analjezik ihtiyaçları ve 24’üncü saat sonunda hasta 
memnuniyeti ve yan etkiler sorgulandı.
Bulgular: Çalışmadaki grupların yaş, cinsiyet, ASA I/II dağılımı ve cerrahi süreleri karşılaştırıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı fark görülmedi. Her iki grupta da tüm hastalarda yeterli analjezi sağlandı (VAS< 4). Grup 1’in VAS 
değerleri tüm zamanlarda daha düşüktü; sadece postoperatif 8., 12. ve 24. saatlerde iki grup arasında istatistik-
sel fark yoktu. Grup 1’de 4 hastanın (% 22) ve Grup 2 ’de 8 hastanın (% 44) ek analjezik ihtiyacı oldu. Ek analjezik 
ihtiyacı açısından Grup 1 ile Grup 2 arasında fark yoktu. Hasta memnuniyetine bakıldığında Grup 1’de hasta 
memnuniyeti 9±0.65 ve Grup 2’de 8±0.86 olup gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark vardı (p=0.036).
Tartışma ve Sonuç: Artroskopik omuz cerrahisinde interskalen blok uygulaması post operatif dönemde oldukça 
etkili bir analjezi sağlamaktadır; bunun yanında tek doz perioperatif eklem içi lokal anestezik uygulamasının 
postoperatif ağrı tedavisinde kullanımının yan etki ve komplikasyona neden olmaması, işlemin kolay uygulan-
ması ve etkin bir analjezi sağladığından dolayı iyi bir seçenek olabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Eklem içi lokal anestezik; İnterskalen blok; Omuz artroskopisi

ABSTRACT
Introduction: Post-operative pain is a prominent problem in shoulder surgery patients. In our study it was 
aimed to compare post-operative analgesic efficacy between single dose peri-operative intra-articular local 
anesthetic and single shot interscalene block in arthroscopic shoulder  surgery.
Methods: After  obtaining ethical committee approval and informed consents totally 36 ASA 1-2 patients were 
randomly held in two groups. The patients in group 1 were performed single shot interscalene block while 
patients in group 2 received only a single dose peri-operative intraarticular local anesthetic. The postoperative 
VAS( visual analog scale) scores of the patients were measured for postoperative 0, 1., 4., 8., 12. And 24. Hours. 
Some other factors including time of first analgesic administration, additional analgesia consumption, patient 
satisfaction at 24. hour and side effects were also asked. 
Results: There was no statistically significant difference according to comparison of the factors regarding age, 
gender, ASA1-2 scores and surgery durations between two groups. Adequate analgesic effects were measured 
for both groups (VAS<4). The overall VAS values were low in Group 1; there was no significant difference only 
for 8., 12. And 24. hours postoperatively between groups. Only 4 patients in Group 1 (22%) and 8 patients in 
group 2 (44%) required additional analgesic so that there was no significant difference among groups regarding 
additional analgesia consumption. 
Dıscussıon And Conclusıon: Administiration of interscalene block in arthroscopic shoulder surgery provides a 
high analgesia postoperatively. Moreover we suggest administiration of intraarticular local anesthetic as a safe 
and easy method with adequate analgesia for these surgical procedures.
Key words: Inrtaarticular local anesthesic; Interscalene block; Shoulder arthroscopy
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GİRİŞ

Artroskopik omuz cerrahisi minimal invazif cerrahi bir 
prosedür olmasına rağmen ciddi postoperatif ağrı ile 
ilişkilidir. Omuz artroskopisi sonrası hastaların opioid 
gereksinimi gastrektomi ve torakotomi operasyonları 
sonrası opioid gereksinimine benzerdir (1). Ciddi pos-
toperatif ağrı için analjezi sağlama amacıyla kullanılan 
parenteral opioidler ile ilişkili bulantı, kusma, kaşıntı, 
ileus, üriner retansiyon, sedasyon, solunum depresyo-
nu ve hipotansiyon gözlenebilmektedir (2). Artroskopik 
omuz cerrahisinde erken post operatif dönemde uygun 
analjezik yöntem seçimi ile rehabilitasyon ve derlenme 
hızlanabilmektedir (3). 

Genel anesteziyi desteklemek amacıyla yapılan perife-
rik sinir blokları postoperatif ağrı sağaltımında analjezi-
nin kalitesini artırabilmektedir (4). Periferik sinir blok-
ları, çoğu cerrahi girişimde etkili olmalarına rağmen, 
sıklıkla tercih edilmemektedir. Artroskopik omuz cer-
rahisinde postoperatif analjezi amaçlı  en çok önerilen 
periferik sinir bloğu uygulaması interskalen bloktur (5). 
Omuz artroskopisinde de lokal anestetiklerin ameliyat 
bölgesine  infiltrasyonu güvenli ve kolay bir yöntem ol-
makla beraber bu yöntemin etkinliği konusunda  tartış-
malar devam etmektedir (6).
Çalışmamızda artroskopi omuz cerrahisinde interskalen 
blok ile, tek doz perioperatif eklem içi lokal anestezik 
uygulamasının postoperatif analjezik etkinliklerinin 
karşılaştırılması amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM

Elektif olarak omuz artroskopisi tekniğiyle rotator cuff 
kasları tamiri ile birlikte akromioplasti operasyonu 
planlanan, ASA I-II grubu, 20-65 yaş arası, mental kusu-
ru olmayan her iki cinsiyetten toplam  36 kişi, lokal etik 
kurul izni, yazılı ve sözlü onam belgesi alınarak çalışma-
ya dahil edildi.

Solunum sistemi hastalıkları, blok sahasında enfeksi-
yon, koagülopati gibi interskalen bloğun kontrendike 
olduğu durumlar; kullanılan ilaçlara alerji, omuz ağrı-
sı veya başka bir ağrıya bağlı olarak opioid kullanımı 
olan, antikoagülan ajan kullanımı olan ve girişimi kabul 

etmeyen hastalar  çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalar 
bir gün önceden değerlendirlerek fizik muayeneleri ve 
laboratuvar bulguları kaydedildi. Hastalar; girişimden 
bir gün önce ağrı değerlendirmelerinde kullanacakları  
Vizüel Analog Skala hakkında bilgilendirildi.

Hastalara preoperatif hazırlık odasında elektrokardi-
yografi, invazif olmayan kan basıncı ve SpO2 (periferik 
oksijen saturasyonu)  monitorizasyonu yapıldıktan son-
ra damar yolu açılıp, 0,1 mg/kg midazolam ile premedi-
kasyon uygulandı. Hastalar kapalı zarf çekme yöntemiy-
le rastgele olarak iki gruba ayrıldı. 

Tek doz interskalen blok uygulanan grupta (Grup 1) kla-
sik Winnie tekniği [7] kullanılarak brakiyal pleksus bir 
sinir stimülatörü (Stimuplex, D16, B. Braun, Melsun-
gen AG, Melsungen, Germany) yardımıyla bulundu ve 
Stimuplex A 100 mm (B. Braun, Melsungen AG, Mel-
sungen Germany) kullanıldı. 0,5 mA’dan daha düşük 
akımlarda bile deltoid distalinde uyarılma olduğunda 
ve intranöral enjeksiyon riskinden kaçınmak için 0,2-
0,3 mA'den daha düşük akımlarda yanıtın kaybolması 
dikkate alınarak 10 mL % 0,5 bupivakain yapıldı. İnters-
kalen blok uygulandıktan sonra yirmi dakika  içinde 
radial ve median sinirlerin tutulumuna dair bulgular 
arandı. Sensöryel (soğuk uygulamayı tanımlayamama) 
ve motor tutulum (kolu ekstansiyona getirememe) var-
sa, blok yeterli kabul edildi. Daha sonra hastalar ope-
rasyon salonuna alındı.

Tüm hastalara genel anestezi uygulandı. Anestezi in-
düksiyonunda 2-2,5 mg/kg propofol, 0,6 mg/kg ro-
kuronyum ve 1-2 µg/kg fentanil kullanıldı. Anestezi 
idamesinde % 50 O2 - % 50 hava içinde sevofluran kul-
lanıldı. Diğer gruptaki  hastalara (Grup 2) operasyon so-
nunda tek doz  eklem içi lokal anestezik  uygulaması ya-
pıldı. Cerrah tarafından 10 ml %0,5 bupivakain cerrahi 
prosedür sonunda kullanılan port alanlarından eklem 
içine uygulandı.

Hastaların derlenme odasına ulaştıklarındaki zaman 0. 
saat kabul edildi. Bir saat izlenen olgular cerrahi servi-
se gönderildi. Postoperatif dönemde 0., 1., 4., 8., 12. 
ve 24. saatlerde VAS skorları kaydedildi. Hastaların VAS 
skorunu sorgulayan anestezist, analjezi için kullanılan 
ilaçlardan ve gruplandırmadan habersizdi. VAS skoru 
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≥ 4 olan hastalara 75 mg diklofenak sodyum im olarak 
uygulanması planlandı. 75 mg diklofenak sodyum im 
uygulanmasından bir saat sonra  VAS skoru ≥ 4 olan 
hastalara 0,5 mg/kg meperidin iv  olarak uygulanması 
öngörüldü. Uygulama zamanları kaydedildi. İlk analjezik 
ihtiyacı ve 24 saatlik toplam tüketilen analjezik miktarı 
kaydedildi. İlk analjezi süresi cerrahi bitiminden ilk dik-
lofenak 75 mg isteğine kadar geçen süre olarak kabul 
edildi. Ek analjezi ihtiyacı 0-4, 4-12 ve 12-24 saatlik pe-
riyotlarda takip edildi.

Hastalar ilk 24 saatte oluşan bulantı-kusma, ağız kurulu-
ğu, kaşıntı, çarpıntı, kulak çınlaması, çift görme ,dudak 
kenarında uyuşukluk  ve baş ağrısı (var-yok) açısından 
sorgulandı.24. saatin sonunda hastaların; operasyon 
sonrası ağrı veya diğer rahatsızlıkları ile ilgili görüş ve iz-
lenimleri sorgulandı. Hasta konforu açısından bir bütün 
olarak memnuniyetleri  0-10 cm (0: hiç memnun değil 
10: çok memnun) arası puanlamaya dayalı bir  numerik 
değerlendirme skalası  kullanılarak değerlendirmeleri 
istendi ve sonuçlar kaydedilerek çalışma sonlandırıldı.

İstatistik
Çalışmamızın istatistiksel analizinde yeterli hasta sayı-
sını saptamak için Koltka ve ark’nın çalışması temel alı-
narak ek analjezik kullanımında %44’ten %11’e azalma 
esas alındı (8). Minitab programı ile α=%5, β=%10 ile 
hasta sayısı 36 olarak belirlendi. 

Bu çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi 
“Statistical Package for Social Scienies (SPSS) for Win-
dows 15,0’’ programı kullanılarak yapıldı. Verilerin nor-
mal dağılım gösterip göstermediği araştırıldı. So¬nuçlar 
ortalama ve standart sapma olarak verildi Ölçümle elde 
edilen verilerin gruplar arası karşılaştırılmasında Mann-
Whitney U testi kullanıldı. Sayımla elde edilen verile-
rin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Veriler 
ortalama±Standart Sapma (SD), sayı olarak ifade edildi. 
p<0,05 anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Elektif olarak omuz artroskopisi tekniğiyle rotator cuff 
tamiri ile birlikte akromioplasti operasyonu planlanan 
37 hasta çalışmamıza dahil edildi. İnterskalen blok son-
rası yetersiz sensöryel blok gözlenen 1 hasta çalışma 

dışı bırakıldı. Çalışmadaki grupların yaş, cinsiyet, ASA I/
II dağılımı ve artoskopik omuz operasyonlarının süreleri 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark görül-
medi (Tablo 1).

Tablo 1: Hastaların  Demografik Özellikleri

Gruplar arası istirahat VAS değerleri karşılaştırıldığında 
0, 1. ve 4. Saatlerde interskalen blok  grubundaki hasta-
ların istirahat VAS değerleri istatistiksel açıdan anlamlı 
(sırası ile p<0,001, p<0,0001 ve p<0,001) olarak daha 
düşük bulundu (Tablo 2). Buna karşın post op 8., 12. 
ve 24. saatte bakılan istirahat VAS değerleri açısından 
gruplar arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı ol-
madığı görüldü. 

Tablo 2: İstirahat Sırasında VAS Değerleri

Postoperatif dönemde ek analjezik gereksinimi inters-
kalen blok grubunda 4 hastada ve tek doz intraartiküler 
lokal anestezik uygulanan hasta grubunda ise 8 hastada 
oldu. Ek analjezik ilaç gereksinimi olan hastalara ayrın-
tılı olarak bakıldığında, interskalen blok grubunda dört 

Grup 1 
İnterskalen 
blok n:18

Grup 2 
Eklem içi 

n:18

P 
değerleri

Yaş 55,1 ± 12,1 54,3±11,8 0,789
aCinsiyet 
(kadın/erkek)

12/96 11/7 0,324

Boy (cm) 160 ±5,6 159 ±7,5 0,201

Kilo (kg) 70,6 ±8,7 72,7 ± 10,6 0,658

aASA I/II 10/10 9/11 0,198

Cerrahi süresi 
(dak)

136,7 ±9,1 139,1±10,7 0,564

Student-t testi, a Ki-kare testi

Grup 1 
İnterskalen 
blok n:18

Grup 2 Eklem 
içi

n:18
P değerleri

0.saat 1,6±1,2 3,2 ± 0,9 <0,001*

1.saat 1,4 ± 1,1 3,1 ± 1,7 <0,001*

4.saat 1,0 ± 1,1 2,6 ±1,3 <0,001*

8.saat 1,2 ±1,3 2,1 ± 0,9 0,158

12.saat 1,4 ±1,6 2,2 ± 1,1 0.254

24.saat 1,3 ±1,4 2,2 ±1,2 0,298

Student-t testi, *p<0,05
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hastaya tek seferlik 75 mg diklofenak sodyum ve bu 
hastaların birinde yetersiz analjezi sebebi ile ek analje-
zik olarak 0,5 mg/kg meperidin kullanıldığı, buna karşın 
tek doz intraartiküler lokal anestezik uygulanan hasta 
grubunda sekiz hastaya tek seferlik 75 mg diklofenak 
sodyum ve bu hastaların ikisinde yetersiz analjezi sebe-
bi ile ek analjezik olarak 0,5 mg/kg meperidin gereksi-
nimi olduğu görüldü. Gruplar arasında ilk analjezik za-
manı ve analjezik tüketimi açısından istatistiksel olarak 
farklılık gözlenmemiştir (Tablo 3).

Tablo 3: Grupların ilk analjezik ihtiyacı, postoperatif 
analjezik ihtiyaçlarının karşılanması

Hastalarda interskalen blok uygulamasına ya da eklem 
içi  verilen lokal anestezik ajana bağlı herhangi bir yan 
etki ve  komplikasyon gözlenmedi. Postoperatif 24. 
saat. sonunda hasta memnuniyeti değerlendirildiğinde 
interskalen blok grubundaki hastaların hasta memnu-
niyeti 9±0,65 olup tek doz  intraartiküler lokal aneste-
zik uygulanan gruptaki  hastaların  hasta memnuniyeti 
8±0,56 olarak bulundu. Hasta memnuniyeti açısından 
gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı ol-
duğu saptandı (p=0,036) (Tablo 4).

Tablo 4 : Gruplar arası hasta memnuniyeti

TARTIŞMA

Çalışmamızdaki en önemli bulgular omuz artroskopi 
ameliyatlarında interskalen blok  ve tek doz eklem içi 
lokal anestezik uygulamasının post operatif analjezi 
sağlamada oldukça etkili yöntemler oldukları; inters-
kalen blok uygulamasıyla daha düşük ağrı skorları ve 
daha yüksek hasta memnuniyeti skorları elde edilmiş 
olmasıdır.

Omuz artroskopisi operasyonları ülkemizde yakın za-
manda yaygınlaşmaya başlamış  ve bu hasta grubunda 
operasyon sonrası ağrı sağaltımıyla ilgili çeşitli klinik 
çalışmalar yapılmıştır. Omuz artroskopi ameliyatlarında 
postoperatif analjezi sağlamada en etklili yöntemler-
den biri olan ancak, uygulama zorluğu ve ciddi kompli-
kasyon riskleri bulunan interskalen blok yöntemiyle tek 
doz eklem içi lokal anestezik uygulamasını karşılaştıran 
çalışmalar literatürde oldukça az sayıdadır.

Artroskopik omuz cerrahisi sonrası ağrı çok ciddi bir 
sorun olmaktadır, post operatif analjezi amaçlı subak-
romiyal ya da eklem içi lokal anestezik uygulaması, sup-
raskapular blok, aksiller blok ya da interskalen blok gibi 
yöntemler kullanılmaktadır (9). İnterskalen blok analje-
zi amaçlı en çok kullanılan, etkinliği ve komplikasyonları 
bir çok defa araştırılıp tanımlanmış bir yöntemdir (10-
13). Eklem içi lokal anestezik uygulaması; kolay uygu-
lanabilir olması, etkin bir analjezi sağlaması, analjezik 
ihtiyacını azaltması ve hasta memnuniyetini arttırması 
gibi özellikleriyle cerrahlar arasında giderek popüler ol-
maya başlamıştır (14,15).

Artroskopik omuz cerrahisi sonrası ağrı sağaltımı amaç-
lı yapılan çeşitli rejyonel anestezi tekniklerinin karşılaş-
tırıldığı çalışmalar vardır. Subakromiyal bölgeye tek doz 
lokal anestezik uygulamasının, tek doz opiod uygula-

Grup 1 
İnterskalen 
blok n:18

Grup 2 
Eklem içi 

n:18

P 
değerleri

aİlk analjezik 
zamanı (dak) 

159.4 ± 
78,6

148.6 ±56,4 0,386

Diklofenak 
uygulanan hasta 
sayısı

4 8 0,289

Meperidin 
uygulanan hasta 
sayısı

1 2 0,056

İlk 4 saatte 
analjezik kulla-
nan hasta sayısı

1 2 0,198

4-12 saatte 
analjezik 
kullanan hasta 
sayısı

1 2 0,459

12-24  saatte 
analjezik kulla-
nan hasta sayısı

2 4 0,295

Pearson ki-kare testi, aStudent-t testi, *p<0,05

Grup 1 
İnterskalen 
blok n:18

Grup 2 
Eklem içi 

n:18

P değerleri

Hasta mem-
nuniyeti 0-10 
üzerinden

9 ±0,65 8 ± 0,86 0,036*

Student-t testi, *p<0,05
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ması ile sadece intravenöz opioidin kullanıldığı kontol 
grubunun karşılaştırıldığı klinik çalışmada postoperatif 
dönemde endüşük ağrı skorlarının lokal anestezik uygu-
lanan grupta olduğu belirtilmiştir (16).

Yapılan bir çalışmada subakromiyal bölgeye yerleştiri-
len kateter ile sürekli lokal anestezik infüzyonu tekniği 
kullanılanımı ile bu bölgeye salin infüzyonu karşılaştırıl-
mış, kontrol grubuna göre daha düşük VAS değerleri ve 
opioid gereksinimi olduğu belirtilmiştir (17). Diğer bir 
çalışmada subakromiyal bölgeye yerleştirilen kateter ile 
sürekli lokal anestezik ile opioid infüzyonu karşılaştırıl-
mış; ağrı sağaltmında opioid infüzyonunun lokal anes-
tezik infüzyonu kadar etkin olmadığını belirtmişlerdir 
(18).

Tek doz eklem içi lokal anestezik uygulama, interskalen 
blok ve interskalen kateter ile lokal anestezik infüzyo-
nu yöntemlerinin karşılaştırıldığı çalışmada interska-
len blok ve sürekli interskalen kateter gruplarında VAS 
değerlerinin daha düşük olduğunu bildirmişlerdir (4). 
İnterskalen blok ve interskalen kateter ile lokal anes-
tezik infüzyonu yöntemlerinin karşılaştırıldığı diğer bir 
çalışmada post operatif dönemde ilk dört saatteki VAS 
değerlerinin interskalen kateter grubunda daha düşük 
olduğunu bildirmişlerdir (19).

Çalışmamızda VAS değerleri açısından karşılaştırıldığın-
da interskalen blok grubundaki hastaların postoperatif 
ilk dört satteki VAS değerleri daha düşük bulunmuştur. 
Buna karşın post op 8., 12. ve 24. saatte bakılan VAS 
değerleri açısından gruplar arasındaki fark olmadığı gö-
rülmüştür. Post operatif ilk dört saatte tek doz intraarti-
küler lokal anestezik uygulanan hastaların VAS değerleri 
incelendiğinde bu gruptaki hastalarda da yeterli analje-
zi sağlandığı görülmektedir (VAS<4). Yapılan bir çalışma-
da interskalen blok uygulaması, eklem içi uygulamanın 
aksine cerrahi insizyondan önce uygulanması sayesinde 
preemptif analjezi sağlandığını; interskalen blok yapılan 
hasta grubundaki analjezik etkinliğin bu etki sayesinde 
daha yüksek olabileceğini belirtmişlerdir (20). Operas-
yon öncesinde uyguladığımız interskalen blok sayesinde 
preemptif etkinlik sağladığımız için ilk dört saatteki VAS 
değerlerindeki düşüklüğün bu etkiden kaynaklanabile-
ceğini düşünmekteyiz.

Yapılan klinik çalışmada araştırmacılar eklem içi uygu-
lanan tek doz bupivakainin postoperatif ağrı skorlarını 
erken post operatif dönemde düşürdüğünü belirtmiş 
bunun yanında analjezik ihtiyacını ve hasta memnu-
niyetini etkilemediğini belirtmişlerdir (21). Ancak ça-
lışmamızda bu bulguların aksine ağrı skorlarını sadece 
erken dönemde etkilemekle kalmamış bunun yanında 
postoperatif 8., 12. ve 24. saatlerde de etkin analjezi 
sağlayıp düşük VAS skorları gözlenmiştir. 24.saatte bakı-
lan hasta memnuniyet skoru interskalen blokla karşılaş-
tırıldığında her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı fark 
olsa da oldukça yüksek hasta memnuniyet değerleri 
gözlenmiştir. Çalışmamızda kontrol grubu olmamasın-
dan dolayı analjezik ihtiyacı sadece interskalen bloklu 
hastalarla karşılaştırılmış ve her iki grup arasında istas-
tistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.
Çalışmamızda eklem içi uygulamada ve interskalen blok 
uygulamasında bupivakain %0,5 konsantrasyonlarını 
kullandık. Yapılan bir çalışmada, brakiyal pleksus blo-
ğunda %0,25 bupivakain ile %0,25 ropivakain karşılaştı-
rılmıştır. Bu çalışmada %0,25 ropivakainin etkinliği duy-
sal bloğun başlangıç ve devam süreleri, ek sinir bloğu 
açısından %0,25 bupivakaine eşdeğer olduğunu tespit 
etmişlerdir. Her iki ilacın %0,25’lik konsantrasyonu yük-
sek başarısızlık oranı nedeniyle brakiyal pleksus blokajı 
için yetersiz bulmuşlardır. Yüksek oranda ek blok ge-
reksiniminin uygulanan konsantrasyonun anestezi için 
yeterli olmaması olduğunu düşünmüşlerdir. Bundan 
dolayı her iki lokal anesteziğin brakiyal pleksus aneste-
zisinde %0,5 konsantrasyonlarının kullanılmasını öner-
mişlerdir (22).

Yapılan bir çalışmada yıllar içinde lokal anesteziklerle 
sistemik toksisite insidansında %0,2’den %0,01’e be-
lirgin düzeyde azalama görüldüğünü ve periferik sinir 
bloklarında, sistemik toksisite insidansının %0,75 oldu-
ğunu belirtmiştir (23). 

İnterskalen blok ile sürekli subakromiyal lokal anestezik 
infüzyonu yöntemlerinin karşılaştırıldığı klinik çalışma-
da interskalen blok uygulanan üç hastada (%21) Horner 
sendromu bildirilmiştir (24). İntersklalen kateter aracılı-
ğıyla uygulanan hasta kontrollü analjezi yönteminin in-
celendiği bir çalışmada bir hastada (%2,7)  Horner send-
romu, dört hastada (%11.1) ise diyafragma paralizisine 
bağlı dispne bildirilmiştir (25).
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Çalışmamızda, interskalen blok uygulamalarında görü-
lebilen komplikasyonlardan Horner sendromu, rekür-
ren sinir tutulumu, frenik sinir tutulumuna bağlı solu-
numsal komplikasyonlar izlenmemiştir. Komplikasyon 
oranlarının benzerlik ve farklılılarında çalışmalara katı-
lan hasta sayıları, bloğu uygulayan kişinin tecrübesi ve 
anatomik farklılıklar rol oynayabilmektedir. Çalışmamız-
da, lokal anestetik toksisitesine bağlı olarak gelişebilen, 
kulak çınlaması, baş dönmesi, dudak civarında uyuşma, 
tonik- klonik konvülsiyonlar görülmemiştir. Beş yüz alt-
mış üç hasta ile gerçekleştirilen çalışmada interskalen 
bloğa bağlı iki hastada tonik-klonik konvülsiyonla bildi-
rilmiştir (26). Oranlarımızın düşüklüğü hasta sayımızın 
sınırlı olmasının, klinik tecrübemizin yüksekliğinde do-
layı olabileceğini düşünmekteyiz.

Bu komplikasyonlar operasyon sonrası hasta memnuni-
yetlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çalışma-
mızda kullanılan her iki yöntemle ilişkili komplikasyon 
görülmemiş olması ve etkin ağrı sağaltımı yapıldığı için 
postoperatif 24. Saatte değerlendirilen hasta memnu-
niyet değerleri her iki grupta da oldukça yüksek olduğu 
görülmüştür.

Omuz artroskopisi operasyonlarında interskalen blok 
ile tek doz operasyon sonu eklem içi lokal anestezik 
uygulamasının postoperatif analjezik etkinliklerinin 
karşılaştırılmasının amaçlandığı çalışmamızda kısıtlayı-
cı faktör olarak hasta sayısındaki azlığı ve postoperatif 
analjezi amaçlı sadece opioidlerin kullanıldığı bir kont-
rol grubunun olmamasını gösterebiliriz. 

Sonuç olarak artroskopik omuz cerrahisi geçiren has-
talarda interskalen blok uygulaması post operatif dö-
nemde oldukça etkili bir analjezi sağlamaktadır; bunun 
yanında tek doz  perioperatif eklem içi lokal anestezik 
uygulamasının postoperatif ağrı tedavisinde kullanımı-
nın yan etki ve komplikasyona neden olmaması, işlemin 
kolay uygulanması ve etkin bir analjezi sağladığı sonu-
cuna varılmıştır. Kullanılan her iki yöntemle de opioid-
lerin sistemik kullanımına bağlı yan etkilerin (bulantı-
kusma, kabızlık, kaşıntı vb.) hiçbir hastamızda ortaya 
çıkmamasından dolayı hasta memnuniyetinin artması 
bir diğer avantajıdır.
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ÖZET
Amaç: Son yıllarda kimyasal ilaçların yan etkilerine karşı bitkisel ürünlere olan ilgi hızla artmaktadır. İndol tü-
revi bir non steroidal anti-inflamatuar ilaç olan indometazin ile deneysel ülser modeli oluşturmak yaygın bir 
yöntemdir. Antioksidanlar, mukozal hasarı önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Anti-inflamatuar, antimik-
robiyal, yara iyileşmesi, antioksidan, antineoplastik, antianksiyete, antidepresan ve anti ülseratif etkileri olan 
Sarı Kantaron olarak bilinen Hypericum perforatum L., halk arasında birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 
geleneksel bir bitkidir. Bizde çalışmamız da Sarı Kantaron yağının gastrik mukozal iyileşme ve hasar önleyici 
etkisini araştırmayı planladık.
Gereç ve yöntemler: Çalışmada, Sprague-Dawley erkek sıçanlar kullanıldı. Mukozal hasar indüklenmeden 1 
saat önce Hypericum perforatum yağı (HPY) (2 ml/kg) olacak şekilde verildi. Mukozal hasar intragastrik olarak 
30 mg/kg indometazin uygulaması ile oluşturuldu. Çalışmanın sonunda mide dokularında ülser alan indeksi, 
SOD, MDA ve KAT düzeyleri ölçülerek mide ince yapısı histopatolojik olarak değerlendirildi. 
Bulgular: Ülser skoru, kontrol grubu ve HPY ile tedavi edilen ülser grubunda, ülseratif kontrol grubunun göre 
anlamlı oranda düşüktü (p<0.05). Mide SOD, MDA ve KAT seviyeleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ülser 
grubunda anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0.05). Yapılan histolojik inceleme sonucunda da ülseratif kontrol 
grubunun mide epitel dokusunda ülserasyon, yoğun hücresel hasar ve kayıplar gözlenirken HPY ile tedavi edi-
len ülseratif grupta bu hasarın oldukça azaldığı gözlendi.
Sonuç: Çalışmamız sonucunda HPY ön tedavisinin antioksidan özellik göstererek ülser oluşumunu önlediği be-
lirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Hypericum perforatum yağı; Oksidatif stres; Ülser; rat.

ABSTRACT
Aim: In recent years, herbal products are rapidly increasing interest because of the adverse effects of chemical 
drugs. Indomethacin is endol derivated non-steroidal anti-inflammatory drugs and widely used for induction 
of experimental ulcer model. Antioxidants may also play an important role in the prevention of mucosal da-
mage. Hypericum perforatum L., commonly known as St John’s wort is a traditional herb that has been used 
to treat many diseases. St John’s wort extract has also effects as an anti-inflammatory, antimicrobial, wound 
healing, antioxidant, antineoplastic, antianxiety, antidepressant and anti-ulcerative effects. Also, we aimed to 
investigate the healing and protective effects of Hypericum perforatum oil (HPO) on gastric mucosal injury in 
our study.
Methods: In this study, male Sprague-Dawley rats were used. 1 hour before mucosal damage was induced, 
HPO (2 ml/kg) was added into the groups. Mucosal damage is induced by intragastrically applying 30 mg/kg 
indomethacin. From samples of stomach, gastric pH, analysis of gastric mucus and ulcer index were calculated. 
In stomach homogenates SOD, MDA and CAT levels were determined. 
Results: Ulcerative control group showed higher scores than control group which was treated with HPO 
(p<0.05).  While SOD, MDA and CAT levels of stomach tissue were high in ulcerative group, HPO treatment 
decrease lipid peroxidation and increase antioxidant enzyme production (p<0.05).   Histopathological evaluati-
on showed that non treated epithelial tissue of ulcerative group stomachs had ulceration, intense cellular da-
mage and cell loss whereas stomach from the HPO treated ulcerative groups showed nearly normal structure.
Conclusion: Consequently, it was defined that HPO prevent the mucosal damage with showing an antioxida-
tive effect.
Key words: Hypericum perforatum oil; Oxidative stress; Rat; ulcer.      
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GİRİŞ

Hypericum perforatum L. (Guttiferae), bronşlar, 
ürogenital system, inflamasyon, depresif atak, safra 
rahatsızlıkları, mesane irritasyonu, diabetes mellitus, 
dispepsi, hemoroid, nevralji, migren ve diğer baş 
ağrıları ile ülserin dahil olduğu birçok rahatsızlıklara 
karşı olan olumlu etkisi üzerine yaygın olarak kullanılan 
uzun ömürlü geleneksel bir bitkidir (1).

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, aynı zamanda sarı 
kantaron olarak da bilinen Hypericum perforatum 
L. bitkisinin antimikrobik (2), anti-inflamatuar (3), 
antioksidan (4), yara iyileştirici (5) etkilere sahip 
olduğunu göstermiştir.

Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID), 
anti inflamatuar, antipiretik ve analjezik etkileri için 
kullanılır, ancak gastrointestinal iritasyon ve gastrik 
mukozal hasara yol açabildiği için NSAID’lardan biri olan 
indometazin, gastrointestinal kanama, ülserasyon ve 
delinme gibi mide-barsak tahribatına neden olabilir (6) 
(6).

İndometazin reaktif oksijen türlerinin (ROS) 
üretimiyle, oksijen kaynaklı serbest radikaller ve lipid 
peroksidasyonu başlatarak gastrik mukoza hasarı 
patofizyolojisinde önemli bir rol oynar (6, 7).
Oksijen kaynaklı serbest radikal ürünlerinin ve lipid 
peroksidasyonun açığa çıkması sonucu biyolojik 
dokularda hücresel hasar oluşumuna neden olur. Oluşan 
bu ROS lizozomal enzimler gibi hücre içi bileşenlerin 
serbest kalması ve hücre zarlarının bozulması nedeniyle 
doku hasarına neden olur. Yine epitel bazal membran 
bileşenlerinin bozulumu nedeniyle mukozal hasarı 
teşvik eder (8). Dolayısı ile oksidatif strese karşı 
organizmanın antioksidan savunma mekanizmalarının 
yetersizliği, hücrelerde oksidatif hasar geliştirerek 
pek çok hastalığın patogenezinde rol alarak hastalığın 
şiddetini artırır.

Bu çalışmada, indometazin ile oluşturulan gastrik 
mukozal hasar üzerine Hypericum perforatum L 
bitkisinden elde edilen aromatik yağın ülser alanı, mide 
histolojisi ve antioksidan etkinlik üzerine etkilerini 
araştırmayı planladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Deneysel çalışmamızın tamamı “Guide for the Care and 
Use of Laboratory Animals” kurallarına uygun olarak 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 
Kurulu’nun 11-43/246 sayılı izni ile yapılmıştır.

Hayvanlar 
Deneysel çalışmamızda 200-250 gram ağırlığında, 
Spraque Dawley soyu ratlar kullanıldı ve her grupta 
7 hayvan olacak şekilde 4 grup oluşturuldu. Deney 
grupları, uygulanan maddeler ve uygulama yöntemleri 
Tablo1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Deney grupları, uygulanan maddeler ve 
uygulama yöntemleri

Gruplar Uygulama

Grup 1. Kontrol 2 ml/kg serum fizyolojik 
(S.F)  intragastrik (i.g.)  
uygulamasından 1 saat 
sonra 1ml SF (i.g.) verildi.

Grup 2. HPY kontrol 2 ml/kg HPY (i.g.) 
uygulamasından 1 saat 
sonra 1ml SF (i.g.)

Grup 3. Ülseratif kontrol 2 ml/kg SF (i.g.) 
uygulamasından 1 saat 
sonra 30 mg/kg indo-
metazin (i.g.)

Grup 4. HPY+Ülser 2 ml/kg HPY (i.g.) 
uygulamasından 1 saat 
sonra 30 mg/kg indo-
metazin (i.g.)

Deney hayvanları Eskişehir Osmangazi Universitesi, 
Tıbbi ve Cerrahi Araştırma Merkezi (TICAM) Üretim 
Laboratuvarından temin edilerek uyum için deney 
başlamadan 1 hafta önce hayvan laboratuvarımıza 
getirildi. Tüm hayvanlar deney süresince 12;12 aydınlık/
karanlık ışıklandırması olan, ısı (22 ± 2 Co) ve nemi (%45-
50) olan odada yaşatıldı. Deney süresince polikarbonat 
şeffaf kafeslerde fabrikasyon pellet yem ve çeşme suyu 
ile beslendi.

HYP tedavisi
HYP ticari olarak elde edildi (Karden, Türkiye) ve 2 ml/kg 
olarak gavaj kanülü kullanılarak her hayvana mide içine 
verildi. İndometazin tarafından gastrik mukozal hasarın 
indüklenmesi 
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İndometazin 30 mg/kg’lik bir doz olarak (Endol Kapsül, 
25 mg, Deva, Türkiye) su içinde çözündürüldü bir gavaj 
kanülü kullanılarak her hayvana mide içine verildi. 
İndometazin verilmesinden 6 saat sonra, örnekler, 
uygun teknikler kullanılarak eter anestezisi altında 
toplandı. 

Gastrik Lezyonların Belirlenmesi
Mide örnekleri büyük kurvatür boyunca kesilerek soğuk 
serum fizyolojik ile yıkandı ve bir skala kullanılarak 
fotoğraflandı.  Mide mukozasının toplam alanı ve ülser 
alanının kantitatif analiz için ImageJ görüntüleme 
yazılımı (http://rsbweb.nih.gov/ij/) kullanılarak 
değerlendirildi.

Homojenizasyon
Deney hayvanlarının diseksiyonu sonrası, mide hızlı 
bir şekilde soğuk serum fizyolojik içine çıkarıldı ve 
ultrasonik homojenizatör kullanılarak  (Bandelin  UW 
2070), potasyum klorid (%1 KCl) içerisinde buz üstünde 
homojenize edildi. Homojenizasyon ürünü 4 °C’de 
15 dakika boyunca 4000 rpm’de santrifüj edildi. Elde 
edilen supernatant malondialdehit (MDA), katalaz 
(KAT) ve süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi analizi 
için kullanıldı. 

Biyokimyasal Parametrelerin Belirlenmesi
Endojen antioksidan enzimlerden biri olan SOD 
aktivitesinin belirlenmesi Sun ve arkadaşlarının 
(1988) yöntemine göre (9), KAT aktivitesi ise Goth 
(1991) yöntemine (10) göre spektrofotometrik olarak 
belirlendi. Mide doku MDA düzeyi Uchiyama ve 
Mihara’nın (1978) yöntemine göre spektrofotometrik 
olarak belirlendi. Bu yöntem lipid peroksidasyonun son 
ürünlerinden olan MDA ile tiyobarbütirik asit (TBA)’in 
reaksiyonu temeline dayanır  (11).

Histopatolojik Değerlendirme
Tüm sıçanlardan mide doku örnekleri alınarak %10 
tamponlanmış nötral formaline alınarak tespit edildi. 
Rutin takip sonrası kesitler hematoksilin ve eosin (H&E) 
ile boyandı ve ışık mikroskobunda (Olympus BH-2) 
değerlendirilip fotoğraflandı (Olympus DP-70).

İstatistiksel Analiz
Sonuçlar SPSS (Statistical Package of the Social Science) 

13.0 paket programı kullanılarak değerlendirildi. Bütün 
bilgiler ortalama ± standart sapma olarak belirtilendi ve 
istatistiksel farklılıklar p<0.05’e göre yorumlandı.

BULGULAR

Ülser indeksi
Çalışmamızda intra-gastrik indometazin uygulanma-
sının neden olduğu ülserasyon ve mide dokusu hasarı 
kantitatif olarak belirlenmiş olup, kontrol grubunda 
ülser alanına rastlanmamıştır. Ülser skorları ön tedavi 
uygulanmamış ülseratif grup ile HPY ön tedavisi almış 
ülseratif grup arasında yapılmış ve HPY ön tedavisi 
almış grubun ülser alanları anlamlı oranda düşük 
bulunmuştur (Şekil 1C ve 1D, Tablo 2) (p< 0.001).

Şekil 1.  Deney gruplarının mide dokularının 
makroskobik yapısı, A) kontrol, B) HPY kontrol, C) 
ülseratif kontrol, D) HPY+ülser grubu

Tablo 2.  Deney gruplarının ülser skorları ve istatistik 
değerlendirmesi

Gruplar n Ülser skoru
(% ülseratif 
alan)

Grup 1. Kontrol 7 0 ± 0

Grup 2. HPY kontrol 7 0,37±0,21

Grup 3. Ülseratif kontrol 7 2,22±0,52

Grup 4. HPY+Ülser 7 0,68±0,25***

***P< 0.001 (grup3  ile karşılaştırma).

KURT  ve ark.
Hypericum perforatum Yağının Anti-ülseratif Ekinliği
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Çalışmamızdaki mide SOD aktiviteleri karşılaştırıldığında, 
ülseratif kontrol ve HPY ön tedavisi almış ülser grubunun 
SOD aktivitesi kontrole göre anlamlı oranda yüksekti 
(p< 0.05). Lipid peroksidasyonunun göstergesi olan 
MDA seviyeleri kontrol grubuna göre ülseratif kontrol 
grubunda anlamlı oranda yüksek bulundu (p< 0.05). 
HYP ön tedavisi almış ülseratif grubun MDA seviyesi 
ülseratif kontrol ile karşılaştırıldığında anlamlı oranda 
azalmış bulundu (p< 0.05). Çalışma gruplarımızın KAT 
aktiviteleri karşılaştırıldığında ülseratif grupların her 
ikisinin de KAT aktiviteleri kontrole göre anlamlı oranda 
yüksek bulunurken (p< 0.001), ülseratif gruplar kendi 
aralarında karşılaştırıldığında HYP ön tedavisinin KAT 
aktivitesini anlamlı oranda düşürdüğü belirlendi (p< 
0.01) (Tablo 3).

Tablo 3: Mide dokularının SOD, MDA ve KAT seviyesi.

Gruplar
SOD

(% inhibi-
syon)

MDA
(U/gr yaş 

doku)

KAT
(kU/ml 
protein)

Grup 
1.

Kontrol 77,62 ± 18,49 0,67 ± 0,07 52,85 ± 4,45

Grup 
2.

HPY 
kontrol

90,06 ± 2,34 0,78 ± 0,13 54,85 ± 8,85

Grup 
3.

Ülseratif 
kontrol

93,34 ± 1,66* 0,92 ± 0,13* 91,71 ± 5,21***

Grup 
4.

HPY+Ülser 91,75 ± 1,57* 0,67 ± 0,18+ 74,14 ± 8,98***, 

++

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 (kontrol ile karşılaştırma). + p< 

0.05 ++ p< 0.01  (grup 3 ve 4 ‘ün karşılaştırılması)

Histopatolojik Bulgular
Mide histolojik yapının ışık mikroskobu değerlendirilmesi 
sonucu elde edilen kontrol, HPY kontrol, ülseratif 
kontrol ve HPY+ülser gruplarına ait bulgular sırasıyla 
Şekil.2, Şekil.3, Şekil.4 ve Şekil.5’de verildiği gibidir.

Şekil 2: Kontrol grubu: Kontrol grubuna ait ışık 
mikroskobik görüntüsü. Mide tüm tabakalarıyla ve 
içerdiği hücrelerle normal histolojik yapıda gözlenmekte. 
Epitel dokusu (→) (bar: 200µm, bar: 100µm, HE).

Şekil 3: HPY kontrol grubu: HPY kontrol grubuna ait 
ışık mikroskobik görüntüsü. Mide tüm tabakalarıyla 
ve içerdiği hücrelerle normale yakın histolojik yapıda 
gözlenmekte. Submukoza tabakasında az ödem 
görülmekte (*) Epitel dokusu (→) (bar: 200µm, bar: 
100µm, HE).

Şekil 4: Ülseratif kontrol grubu: Ülseratif kontrol 
grubuna ait ışık mikroskobik görüntüsü. Midenin epitel 
dokusunda ülserasyon (→), yoğun hücresel hasar 
ve kayıplar (►), submukoza tabakasında ise damar 
kongesyonu (ince ok) ve ödem görülmekte (*) (bar: 
200µm, bar: 100µm, HE).

Şekil 5: HPY+ülser grubu: HPY+ülser grubuna ait ışık 
mikroskobik görüntüsü. Midede azalmış ülserasyon 
ve ödem ile birlikte normale yakın histolojik yapı 
gözlenmekte. Epitel dokusu (→) (bar: 200µm, bar: 
100µm, HE).

KURT ve ark. 
Hypericum perforatum Yağının Anti-ülseratif Ekinliği

Bozok Tıp Derg 2016;6(3):46-52
Bozok Med J 2016;6(3):45-52



50

TARTIŞMA VE SONUÇ

Günümüzde aktif olarak kullanılan çok sayıda NSAI 
ilaç bulunmakta  olup NSAI ilaçlar ağrı kesici, ateş 
düşürücü ve anti-inflamatuar etkinliklerinden dolayı 
tüm dünyada en çok kullanılan ilaç gurubu olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak bu ilaç grubunun en sık 
gözlenen yan etkilerinden biri gastrik mukoza hasarıdır. 
NSAI ilaçlar siklooksijenaz-2 inhibisyonu ve topikal etki 
özellikleri nedeniyle midede akut kanama ve erozyon 
meydana getirebilirler(12).

H.perforatum’un en iyi bilinen özelliklerinden biri yara 
iyileştirici etkisidir. Ayrıca anti-tümoral, hepatoprotektif, 
anti-ülseratif ve antioksidan özellikleri de belirlenmiştir 
(13). Avrupada St. John Wort olarak tanınan bu bitkinin 
en zengin aktif bileşenlerinin hyperisin (Hy) ve türevleri 
(pseudohyperisin) olduğu bulunmuştur (14). Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda Hypericum perforatum’un 
farelerde etanol ile indüklenen gastrik hasara karşı anti-
ülseratif etkiye sahip olduğu bildirilmektedir (1, 15).

Araştırmamız kapsamında kantaron yağının 
indometazin ile indüklenen gastrik hasar üzerine 
koruyucu etkinliği araştırılmış ve bu etkinlik ülser skoru 
ve mide dokusundaki oksidatif stresin belirlenmesi 
ve histopatolojik inceleme ile değerlendirilmiştir. Bu 
bölümde elde ettiğimiz veriler tartışılacaktır.

Ülser skoru
NSAI ilaçlar özellikle COX-2 inhibisyonu ve buna 
bağlı olarak prostoglandin sentezinin inhibisyonu ile 
mide dokusunda hasara, mukus erozyonuna ve ülser 
alanlarının oluşmasına neden olur. Yapılan birçok 
çalışmada indometazinin ülser oluşumuna neden 
olduğu ve indometazin uygulanan hayvanlarda gastrik 
lezyonların oluştuğu rapor edilmiştir (16-19).

Çalışmamızda yapılan makroskobik inceleme 
sonucunda kontrol grubunda herhangi bir ülseratif 
lezyona rastlanmazken ülser kontrol grubunda gastrik 
lezyonlar tespit edilmiştir. Ülser kontrol grubu ile 
kantaron yağı ile tedavi edilen ülser grubunun ülser 
skorları karşılaştırıldığında kantaron yağı ile tedavi 
edilen ülser grubunun anlamlı oranda düşük ülser 
skoruna sahip olduğu ve kantaron yağı ön tedavisinin 

gastrik ülser oluşumunu önlediği belirlenmiştir.

Antioksidan sistem ve lipid peroksidasyonu 
SOD enzimatik savunma mekanizmalarına katkıda 
bulunan önemli bir antioksidan enzimdir. SOD’un diğer 
antioksidanlar ile birlikte indometazinin indüklediği ROS 
oluşumuna etki ederek gastrik hasarın giderilmesinde 
önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (20). Yapılan 
çalışmalarda indometazin ile indüklenen ülserler ile 
SOD seviyeleri ilişkili bulunmuştur (20-22).

Literatürde indometazinin mide dokusunda SOD 
seviyesini azalttığını (20), değiştirmediğini (23) 
veya artırdığını (24)  bildiren çalışmalar mevcuttur. 
Çalışmamızda Albayrak ve arkadaşları (2015) ile 
benzer şekilde indometazin uygulanan grupların mide 
dokusundaki SOD seviyeleri kontrole göre anlamlı 
oranda yüksek bulunmuştur. Bu artışın artan serbest 
radikal oluşumuna karşı kompanse edici bir etki olduğu 
düşünülmekle birlikte kantaron yağı tedavisi ile mide 
SOD seviyeleri arasında bir ilişki bulunmamıştır.

MDA, lipid peroksidasyonunun toksik bir ürünü 
olup, seviyesinin artması, artmış doku hasarının bir 
göstergesidir.  NSAI ilaçların mide dokusuna verdiği 
hasar ile ilişkili olarak lipid peroksidasyon ürünleri artar 
(20). Bu nedenle yapılan çalışmalar (25-27) ile ilişkili 
olarak indometazin ile indüklenen ülser  modelinde 
mide dokusundaki MDA seviyelerinin artması 
beklenmektedir.

Literatür bulguları ile benzer şekilde çalışmamızda 
da, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ülser kontrol 
grubunda anlamlı oranda yüksek MDA seviyeleri 
belirlenirken kantaron yağı ile tedavi edilen ülseratif 
grupta kontrole göre bir fark bulunmamıştır. Ülser 
kontrol ile kantaron ile tedavi edilen ülseratif grubun 
MDA seviyeleri karşılaştırıldığında kantaron ön 
tedavisinin MDA seviyelerini düşürdüğü belirlenmiştir.
KAT enzimi H2O2’ni H2O’ya dönüşümünü katalizleyen 
antioksidan bir enzimdir. Doku hasarına bağlı olarak KAT 
enzim seviyelerinin azalması beklenebilir ancak yapılan 
çalışmalarda bizim mide SOD enzimi seviyelerimizde 
de olduğu gibi KAT enzim seviyelerinin de indometazin 
ile indüklenen mide dokusunda arttığı rapor edilmiştir 
(17, 25, 28). Çalışmamızda literatür bulguları ile benzer 
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şekilde ve mide SOD seviyelerimiz ile paralel olarak KAT 
enzim seviyelerinin ülseratif gruplarda anlamlı orada 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte kantaron 
ön tedavisi mide KAT seviyelerini ülseratif kontrole göre 
anlamlı oranda düşürmüştür.

Histopatolojik inceleme
NSAI ilaçların prostogalandinleri inhibe etmesi 
gastrik asit salınımının artmasına ve dolayısıyla mide 
dokusunda inflamasyonun eşlik ettiği hasara neden olur 
(29). 

Yapılan çalışmalarda indometazin uygulanan hayvanların 
mide dokusunda nötrofil infiltrasyonu, mukoza kaybı ve 
fibrin depozisyonunun eşlik ettiği mukozal ülserasyon 
ve hücresel hasar gözlendiği bildirilmiştir (30, 31). 
 
Araştırmamızda kontrol grubuna ait sıçanların mide 
dokuları normal histolojik yapıya sahipken indometazin 
ile ülser oluşturulan grupta yoğun hücresel hasara 
bağlı olarak mide epitel dokusunda ülser alanları 
belirlenmiştir. Kantaron ile ön tedavi edilen ülser 
grubunda ise tedavi edilmemiş ülser grubuna göre 
önemli oranda azalmış ülserasyon ve normale yakın 
histolojik yapı gözlenmiştir. Kantaron yağı ön tedavisinin 
indometazinin indüklediği histopatolojik hasar üzerine 
koruyucu etkinlik göstermiştir.

Sonuç olarak kantaron yağı ön tedavisi hem makroskobik 
hem de mikroskobik olarak indometazinin indüklediği 
mide hasarına karşı koruyucu etkinliğe sahip olup lipid 
peroksidasyonunu engelleyerek antioksidan özellik 
göstermiştir.

Mide hastalıklarının daha oluşmadan önlenmesi yaşam 
kalitesinin artırılması açısından büyük öneme sahiptir. 
Bu konuda bitkisel gıda takviyeleri gerek kullanım 
kolaylığı gerek maliyeti açısından kolaylık sağlamaktadır. 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre bilinçli 
kullanım ile mide hastalıklarının önlenmesinde 
kantaron yağının önemli bir besin desteği olabileceği 
veya ilaç hammaddesi olarak değerlendirilmesinin 
faydalı olabileceğini düşünüyoruz.
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ENDOMETRİOMA CERRAHİSİNİN SERUM AMH 
DÜZEYLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

The effect of Endometrioma Surgery on Serum AMH Levels

Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı, Yozgat

Mustafa KARA, Doç. Dr.

Mustafa KARA

ÖZET

Endometriomaların cerrahi tedavisi normal ovarian korteksin harap olması ya da yetersiz cerrahi 
gibi birçok riskler taşır. Anti müllerian hormon (AHM) tümör büyüme faktörü beta ailesinin bir 
üyesidir ve 8 mm’den daha küçük olan preantral ve erken antral folliküllerden salınır. AMH primor-
dial follikül havuzunun bir göstergesi gibi görev yapar. AMH en iyi ovarian rezerv belirtecidir. Bu 
nedenle, biz AMH’nın endometrioma cerrahisi sonrası ovarian rezerv üzerindeki etkileri değerlen-
dirmede yararlı olabileceğini düşündük.

Anahtar kelimeler: Endometrioma, Cerrahi, Anti müllerian hormon

ABSTRACT

Surgical treatment of endometriomas possess many risks such as destruction of normal ovarian 
cortex and inadequate surgery. Anti mullerian hormone (AMH) is a member of the tumor growth 
factor  beta family and released from the small (<8 mm) preantral and early antral follicles. It 
serves as an indicator for the primordial follicle pool. AMH is the best ovarian reserve marker. 
Therefore, we thought that AMH could be useful to evaluate the effect of endometrioma surgery 
on ovarian reserve. 

Key words: Endometrioma, Surgery, Anti mullerian hormone
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GİRİŞ

Endometriozis üreme çağındaki kadınlarda görülen 
kronik bir hastalıktır. Bütün organları tutabilir ama; 
overler % 17-44’lük oran ile en sık etkilenen organlardır. 
Over içine yerleşen ektopik endometrial doku kist 
oluşumuna neden olur ve endometrioma adını alır. 
Endometriomaların over epitelinin çölomik metaplazisi 
ya da over yüzeyindeki endometriotik odağın invagi-
nasyonu sonucu oluştuğuna inanılmaktadır (1). Genel-
likle asemptomatiktir. Semptomatik olan hastalarda 
en sık belirtiler pelvik ağrı, infertilite ya da adneksiyal 
kitledir. Endometriozis ile ilgili olarak birçok çalışma 
yapılmıştır ancak; insidans, patogenez, doğal seyir ve 
optimal tedavi konusundaki tartışmalar devam etme-
ktedir. Cerrahi tedavinin rezidüel ovaryan fonksiyonu 
azalttığına dair soru işaretleri doğmuştur. Bugün, lapa-
roskopide deneyimli cerrahların yaptığı endometriozis 
cerrahisi sonrasında bile geride kalan over dokusundaki 
follikül sayısında azalma olduğunu biliyoruz (2). Ova-
ryan rezerv over dokusunun işlev görme potansiyeli 
olarak tanımlanır ve overdeki folliküllerin sayı ve kali-
tesini yansıtır. Ovaryan rezervi en iyi gösteren 2 test an-
tral follikül sayısı (AFC) ve anti müllerian hormon (AMH) 
ölçümleridir. Tekrarlayan cerrahi tedavilerin ovaryan 
rezerv üzerinde olumsuz etkileri olduğu için hastalığın 
yönetiminde temel amaç cerrahiden olabildiğince 
kaçınmak şeklinde olmalıdır (3). Bu bölümde endome-
triozis cerrahisinin ovaryan rezerv ve AMH düzeyleri 
üzerine olan etkilerini güncel bilgilerin ışığında gözden 
geçirmeyi amaçladık.  

Endometriozis Cerrahisi
Endometriozisin cerrahi tedavisi definitif ya da kon-
servatif olabilir. Konservatif tedavi mevcut lezyonların 
çıkarılmasını, normal anatomik yapının restorasyonunu, 
rekürrenslerin önlenmesini ve infertil çiftlerde gebelik 
oranlarının iyileştirilmesini hedefler (4). Konservatif 
yöntemler ablasyon, lizis, lezyonların eksizyonu, fenes-
trasyon ve koagülasyondur. Definitif cerrahi total ab-
dominal histerektomi, bilateral salpingo-ooferektomi 
ve görülen tüm endometriozis odaklarının eksizyonunu 
içerir. 

Endometriozisin cerrahi tedavisini önerenler olduğu 
gibi, cerrahi tedaviye karşı çıkanlar da vardır. Endome-

triozis cerrahisini öneren otörlerin öne sürdüğü 3 temel 
hipotez şunlardır: 

1) Endometriozise bağlı ağrı semptomlarının cerra-
hiden sonra önemli oranda iyileştiği görülmüştür (5). 
2) Endometriomaların cerrahi tedavilerinden son-
ra gebelik oranlarının arttığı gözlenmiştir. Donnez 
ve arkadaşlarının 1987’de yaptıkları çalışmada cer-
rahiye hormon tedavisinin eklenmesi ile gebelik 
oranlarının arttığı bildirilmiştir (6). Endometrioma 
cerrahisinden sonra gebelik oranlarının % 50 kadar 
arttığı gösterilmiştir (7). Bunun temel nedeni, bizzat 
endometriomanın kendisinin ovaryan follikül sayısını 
azaltması ve fertiliteyi bozmasıdır. Ayrıca kortikal do-
kuda meydana gelen fibrozis stromada ve folliküler 
dansitede azalmaya neden olur (8). 

3) Endometriozis ile over kanseri arasında bir ilişki 
olabileceği gösterilmiştir. Kanada’da yapılan bir 
çalışmada hastalar 10 yıl boyunca izlenmiş, 2521 en-
dometriozis, 292 over kanseri ve 41 over kanseri + 
endometriozis vakası bildirilmiştir (9). Endometriozise 
bağlı over kanseri sıklığındaki bu artış diğer çalışmalarla 
da desteklenmiştir (10). Bu durum cerrahi tedaviyi 
savunanların elini güçlendirmiştir. 

Endometriozis cerrahisine karşı çıkanlar, cerrahi 
sonrasında ovaryan rezervin azaldığını ve bu nedenle 
fertilite arzusu olanlarda yarardan çok zarar getirdiğini 
öne sürmektedirler. Gerçekten de eksize edilen endo-
metriotik kistin duvarında çok sayıda normal follikül 
bulunur (11, 12). Var ve arkadaşları 2011 yılında bilat-
eral endometrioması olan 48 hastaya ovaryan kistek-
tomi ya da ablasyon tekniklerini uygulamışlardır. Her iki 
cerrahi sonrasında da overlerde AFC ve ovaryan hac-
min azaldığını göstermişlerdir (13). 

Over rezervi
Ovaryan rezervi ölçen hormonal testler follikül stimül-
an hormon (FSH), luteinizan hormon (LH), estradiol 
(E2), AMH ölçümleri, ultrasonografik testler ise AFC ve 
ovariyan volüm ölçümleridir (Tablo 1). AFC ya da FSH 
ölçümleri siklusun 2. ya da 3. gününde yapılmalıdır. 
AFC’nin cerrahi sonrası over rezervinin belirlenmesinde 
kullanımı tartışmalıdır. Ovarian cerrahi sonrasında 
AFC’de azalma beklenir. Ancak bazı araştırmalarda cer-
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rahi sonrasında AFC’de azalma şöyle dursun, artma 
olduğu bildirilmiştir (14). Bu nedenle ovarian rezervin 
değerlendirilmesinde ibre AMH düzeylerinin ölçülmesi 
yönüne kaymıştır.
 
Tablo 1. Over rezervini gösteren belirteçler

Hormonal Testler
     FSH
     E2
     LH
     AMH
Ultrasonografik Testler
     Bazal over hacmi
     Ovaryan stromal kan akımı
     AFC

AMH transformik growth faktör beta (TGF β) ailesinin 
dimerik glikoprotein yapıda bir üyesidir. AMH preantral 
ve antral follikül içeren granüloza hücrelerinden sen-
tezlenir. Bu antral folliküller 4-6 mm büyüklüğündedir. 
Atretik folliküllerden ya da teka hücrelerinden AMH 
sentezi olmaz. AMH küçük antral folliküllerin folliküler 
sıvılarındaki E2 düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Ander-
sen ve arkadaşları 2006 yılında yaptıkları çalışmada 
AMH’nın granuloza hücrelerindeki steroidogenezde ko-
regülatör olarak görev yaptığını öne sürmüşlerdir (15). 
Bu hipotez, AMH ya da AMH reseptör tip 2 genindeki 
polimorfizmlerin folliküler faz E2 düzeyleri ile paralel-
lik gösterdiği bir başka çalışma ile desteklenmiştir (16). 

AMH düzeylerinin siklik flüktüasyonlar gösterdiği ve 
erken luteal fazda hızla düştüğü öne sürülmüştür (17). 
Ancak bu flüktüasyonların ve siklus boyunca gözle-
nen değişikliklerin menstrüel siklus sırasında herhangi 
bir zamanda yapılacak AMH ölçümünü etkilemediği 
anlaşılmıştır. Bu nedenle AMH ölçümü menstrüel 
siklustan bağımsız olarak herhangi bir günde yapılabilir. 
Oysa over rezervini gösteren diğer belirteçler siklus 
boyunca önemli değişiklikler gösterirler. Serum AMH 
düzeylerinin siklus boyunca değişmeden kalması 
salınımının gonadotropinlerden etkilenmemesi ile 
açıklanabilir. Bundan başka AMH düzeyleri endojen go-
nadotropin salınımının anlamlı şekilde azaldığı gebelik, 
oral kontraseptif tedavi ya da ovulasyon indüksiyonu 
durumlarında da değişmeden kalır. Dolayısıyla AMH’nın 

bir başka avantajı oral kontraseptifler ya da gonadotro-
pin serbestleştirici hormon (GnRH) kullanımından et-
kilenmemesidir. 

AMH’nın % 92’lik spesifite ve % 67’lik sensitivite ile 
polikistik over sendromu (PKOS) tanısını koydurmada 
önemli bir tanısal belirteç olduğu ileri sürülmüştür 
(18). PKOS’lu kadınlarda AMH seviyesi yaklaşık 3 kat 
artar. Bunun nedeni PKOS’lu hastalardaki artmış pre-
antral ve antral follikül sayısısdır. Hazout ve arkadaşları 
serum AMH düzeyleri ile İn vitro fertilizasyon (IVF) 
sonuçları arasında yakın ilişki olduğunu ve AMH düzey-
leri arttığında elde edilen matür oosit sayısı ve gebe-
lik oranlarının da arttığını göstermişlerdir (19). Serum 
AMH düzeylerinin 1.1ng/ml olması eşik değer olarak 
kabul edilmiş, bu değerlerin altında IVF başarısının çok 
düştüğü ifade edilmiştir. 
Nelson ve arkadaşları 2009 yılında yaptıkları çalışmada 
ovulasyon indüksiyonu yapılan 500’den fazla hastayı 
serum AMH düzeylerine göre 4 gruba ayırmışlardır. 
Otörler, AMH düzeyinin düşük olduğu (AMH= 
1-5pmol/l) hastalara GnRH antagonistini takiben 
yüksek dozda FSH verirken, AMH düzeyinin normal 
olduğu (AMH=5-15pmol/l) hastalara GnRH antago-
nistini takiben düşük dozda FSH vermişlerdir (20). 
Bu çalışma, AMH’nın kontrollü ovaryan stimülasyon 
(KOS) tedavisi sırasında başlangıçta verilecek FSH do-
zunu belirlemede kullanılabileceğini ifade etmektedir. 
İdeal bir ovaryan rezerv testi, çocuk isteyen kadınların 
gebe kalma şansını doğru bir şekilde belirleyebilmeli-
dir. Böylece, sadece uygun hastaların yardımcı üreme 
teknikleri (YÜT) ile tedavi programına alınması te-
davi maliyetini düşürecektir. Over rezervinin doğru 
ölçümü yarar/zarar dengesini sağlayacağı gibi tedaviyi 
de bireyselleştirecektir. Overler tarafından dolaşıma 
verilen AMH’nın ölçülebilen serum düzeyleri ovaryan 
follikül havuzunu yansıtır. Bu nedenle, AMH’nın ova-
ryan cerrahi sonrasındaki rezervi ve gonadotropin-
lere olası yanıtı göstermede mükemmel bir klinik be-
lirteç olabileceği ileri sürülmüştür. Özellikle son birkaç 
yılda, yardımcı üreme tekniklerinde ovaryan yanıtın 
kalitatif ve kantitatif olarak tahmin edilmesinde AMH 
ölçümünün yararlı olduğunu gösteren büyük ölçekli 
prospektif çalışmalar yapılmıştır (21). Bu çalışmaların 
sonucunda AMH’nın over yaşlanmasını, KOS sırasında 
başlanacak FSH miktarını belirlemede kullanılabileceği 
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gösterilmiştir. Oosit ve follikül havuzunu yansıtan en 
iyi test olan AMH’nın klinik kullanıma girmesi tedavi 
stratejilerini belirlememize yardım edecektir.

Ovarian Kistektomi
Endometrioma tedavisinde kistektominin güvenilirliği 
son dönemlerde sorgulanmaya başlanmıştır. Somigli-
ana ve arkadaşları endometriomaların laparoskopik 
yolla eksizyonunun spontan gebelik şansını artırdığını 
ancak ovaryan rezerv üzerinde olumsuz etkisi olduğunu 
ileri sürmüşlerdir (22). Kistektomi sırasında over rezer-
vinin azalmasının 2 nedeni vardır. 

1) Cerrahi sırasında kist doğru planda ve hiç zorlan-
madan soyularak çıkarılsa dahi kist ile birlikte nor-
mal ovaryan doku da çıkarılmaktadır. Hachisuga ve 
arkadaşları endometriotik kistin çıkarılması sırasında 
kist duvarı ile birlikte ona bitişik olan over dokusunun 
da çıkarıldığını göstermişlerdir (23). Bunun nedeni 
ovaryan endometriomanın etrafındaki psödokapsülün 
aslında invagine olan kortikal dokudan oluşmasıdır. 

2) Cerrahi sırasında hemostazı sağlamak için elektrocer-
rahi koagülasyon yapılmaktadır. Bu da over stromasını 
ve kanlanmasını bozmaktadır. Bu nedenle bipolar koter 
kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır. Fedele ve 
arkadaşları laparoskopik ovaryan sütür atmanın bipo-
lar koter uygulamasından daha az travmatik olduğunu 
ileri sürmüşlerdir (24). Ovaryan endometriomaların 
laparoskopik eksizyonu sırasında sütür atma ile elektro-
koagülasyonun karşılaştırıldığı daha yeni bir prospektif 
randomize çalışmada sütür atmanın over rezervini elek-
trokoagülasyondan daha az etkilediği bildirilmiştir (25). 
Ovaryan kistektomi sonrası over rezervinin azaldığı 
daha yeni çalışmalarda da gösterilmiştir (26). 

Yukarıdaki görüşlerin aksine, 2009 yılında yapılan bir 
metaanalizde endometrioma cerrahisi sonrası IVF 
yapılan 92 vaka değerlendirilmiştir (27). Endometrio-
ma nedeniyle cerrahi yapılan ve yapılmayan hastalar 
daha sonra IVF tedavisine alındığında siklus başına ge-
belik ya da klinik gebelik oranlarında anlamlı bir fark 
olmadığı gözlenmiştir. Ovaryan endometrioma tedavi 
edilmezse fertiliteyi azaltır. Unilateral endometriotik 
kistler değerlendirilirken karşı taraf overin dikkatli bir 
şekilde incelenmesi gerekir. Endometriotik kistlerin 

diğer kistlerle karşılaştırıldığında follikül sayısında 
azalma ve vasküler aktivitede bozulmaya yol açtığı 
görülmüştür. Bu anlatılanlara göre endometrioma te-
davi edilmeden bırakılırsa fertiliteyi bozmaktadır. An-
cak tedavi edildiğinde de over rezervinde azalmaya 
yol açarak yine fertilide azalmaya neden olmaktadır. 
O halde ne yapalım? Bu sorunun cevabını vermek o 
kadar kolay değildir. Tüm bu belirsizliklere rağmen 
endometriozislerin yönetiminde ibre cerrahi yönüne 
kaymaktadır. Cerrahi kararı verilirken hastanın yaşı, 
semptomları, çocuk isteği, daha önceki cerrahi öyküsü 
ve endometriomanın büyüklüğü göz önüne alınmalıdır. 
Yaşlı ya da daha önceden cerrahi geçirmiş olanlar-
da çocuk arzusu da varsa ovaryan rezervin azalmış 
olabileceği düşünülmeli ve bu hastalara cerrahi dışındaki 
tedaviler ya da doğrudan IVF uygulanmalıdır (28, 29). 
Şüpheli olgularda ovaryan rezervi değerlendirmek için 
AFC ve AMH ölçümleri yapılmalıdır. Avrupa Üreme 
Tıbbı ve Embriyoloji Derneği’nin (ESHRE)  kılavuzlarına 
göre 3 cm’den daha büyük olan endometriomalar IVF 
tedavisi öncesinde cerrahi ile çıkarılmalıdır (30). ESHRE 
kılavuzlarına göre 3 cm’nin üzerindeki ovaryan endo-
metriomalara laparoskopik kistektomi uygulanmasının 
YÜT ile elde edilen oosit sayısını azaltmadığı ve tecrü-
beli kişilerce uygulandığında yararlı bir yöntem olduğu 
vurgulanmıştır. 

Ablasyon Tedavisi
Vaporizasyon ya da fenestrasyonun kistektomi ile 
karşılaştırıldığında ovaryan rezervi daha az etkilediğini 
öne süren çalışmalar vardır (31, 32). Var ve arkadaşlarının 
yaptığı daha yeni bir randomize kontrollü çalışmada 
kistektomi ile ablasyon ve koagülasyonun sonuçları 
karşılaştırılmıştır (13). Her iki grupta da ovarian volüm 
ve AFC azalmış ama; kistektomi grubunda ablasyon 
ve koagülasyon grubundan istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde daha fazla azalma olmuştur. Tersine, laparos-
kopik kistektominin fenestrasyonla karşılaştırıldığında 
daha düşük rekürrens ve daha yüksek gebelik oranları 
ile birlikte olduğunu gösteren çalışmalar da vardır (33). 

İki Basamaklı Tedavi
Genellikle 5-6 cm’den daha büyük endometriomalar 
için kullanılır. Laparoskopi sırasında endometrial kist 
boşaltılır, açık bırakılır. On iki haftalık GnRH agonist te-
davisini takiben ikinci kez laparoskopi yapılır. Endome-
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triotik kist vaporize edilir. Bu iki ya da GnRH agonist te-
davisini de katarsak üç aşamalı tedavi pratik değildir ve 
çok sık kullanılmamaktadır (31).

Kombine Teknik
Ablatif ve eksizyonel cerrahiler birlikte kullanılır. Böy-
lece aşırı ya da eksik cerrahi gibi risklerden kaçınılır. 
Laparoskopik kistektomiye başlanır. Doğru plan bulu-
nur. Kistin büyük bir kısmı çıkarılır. Bu sırada kanama 
başlayınca ya da kistin ayrılma hattı kaybolunca kistek-
tomiye son verilir. Kistektomi hilusa kadar uygulanır. 
Hilustaki ovarian doku daha fonksiyonel olduğu 
için kistektomiden daha fazla zarar görür. Hilusa ka-
dar çıkarılan doku kistik yapının yaklaşık % 80-90’ını 
oluşturur. Kalan % 10-20’lik kısım CO2 lazer kullanılarak 
vaporize edilir. Donnez ve arkadaşları kombine teknik 
uyguladıkları 53 hastaya postoperatif 3 ay boyunca 
GnRH agonisti vermişlerdir (28). Cerrahiden 6 ay sonra 
siklusun 2-5. günleri arasında over volümünü ve AFC’yi 
ölçmüşlerdir (Tablo 2). 

Tablo 2. Kombine teknik uygulanan hastaların op-
erasyondan 6 ay sonraki over rezervi belirteçlerinin 
endometriozisi olmayan hastaların over rezervi ile 
karşılaştırılması.

Tablo 3. Kombine teknik uygulanan hastaların opera-
syondan 6 ay sonraki over rezervi belirteçlerinin kontr-
lateral normal over rezervi ile karşılaştırılması.

Tek taraflı endometrioması olan 20 hastanın endome-
trioma cerrahisi sonrası kalan overini karşı taraf nor-
mal over ile karşılaştırmışlardır (Tablo 3). Sonuç olarak, 
kombine teknik uygulandığında endometrioma cerra-
hisi sonrasında kalan over volümü endometrioma dışı 
bir nedenle cerrahi yapılan hastalarla ya da sağlam 
over dokusu ile aynı bulunmuştur. Bu nedenle kombine 
teknik, kist duvarının çoğunun çıkarılmasını sağlayan 
sıyırma tekniği ile overin folliküllerden yoğun olan hilus 
bölgesini koruyan ablasyon tekniğini birleştirmiştir. Şu 
an için en iyi sonuçların bu teknik ile elde edildiği öne 
sürülmektedir.

SONUÇ

Sonuç olarak, cerrahi ovaryan endometriomaların 
temel tedavi şeklidir. Cerrahi over rezervini azaltırken 
ağrıyı ortadan kaldırmakta ve spontan gebelik 
oranlarını artırmaktadır. Bununla birlikte, rekürran 
endometrioma ya da over rezervinin azaldığı durum-
larda tekrarlayan cerrahinin getireceği riskler hesaba 
katılmalıdır. Şu an için hangi cerrahi yöntemin daha iyi 
olduğu tartışmalıdır. Alborzi ve arkadaşları laparaskopik 
kistektomi ile fenestrasyon ve koagülasyon tedavilerini 
karşılaştırmıştır (34).  Bu çalışmada her iki cerrahi meto-
du rekürrens, ağrı ve cerrahi sonrası spontan gebelik 
oranları açısından karşılaştırılmış ancak, aralarında bir 
fark bulunamamıştır. İdeal cerrahi teknikle ilgili olarak 
iyi kurgulanmış, büyük ölçekli randomize çalışmalar 
gerekmektedir. Kistektomi, lazer ablasyonu ve kom-
bine tekniklerle GnRH agonistlerinin kullanıldığı iki 
basamaklı cerrahi tedavileri karşılaştıran çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Cerrahi uygulanırken azami dikkat sarfedilmeli, overl-
ere olabildiğince az hasar verilmelidir. Hasta için uygun 
olan cerrahi teknik laparoskopide deneyimli olan bir 
cerrah tarafından uygulanmalıdır. Deneyimli cerrahların 
elinde dahi ovaryan rezervin azaldığı bilinmektedir 
(35). Cerrahın deneyimi arttıkça endometrioma duvarı 
ile birlikte çıkarılan over dokusu miktarının azaldığı 
bildirilmiştir (36). Son yıllarda yapılan çalışmalar 
AMH’nın over rezervinin değerlendirilmesinde en 
önemli belirteç olduğunu ispat etmiştir. 

Kombine teknik 
(n=31)

Endometriozisi 
olmayan hastalar 
(n=20)

Over hacmi 
(cm3)

7.64 ± 2.95 7.99 ± 5.33

AFC 6.1 ± 3.2 6.2 ± 4.8

AFC: Antral follikül sayısı

Kombine teknik 
(n=20)

Kontrlateral 
normal overler  
(n=20)

Over hacmi 
(cm3)

7.45 ± 2.93 7.82 ± 3.91

AFC 5.5 ± 2.4 5.7 ± 1.6

AFC: Antral follikül sayısı 
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ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı kalça ekleminden kurşunlanma yaralanması nedeniyle tedavi edilen 3 
hastanın klinik takibini değerlendirmektir. 
Materyal ve Metod: Kliniğimizde 3 hasta artroskopik yolla kalça ekleminden kurşun çekirdeği çı-
kartıldı. Tüm hastalar 6 aylık periyodlarla değerlendirildi. Takibinin ikinci yılında direk grafi ve MR 
ile değerlendirildi.
Bulgular: Cerrahiden 5 yıl sonra hasta 1’de ileri osteoartrit gelişti. Bu hastaya total kalça proteziö-
nerildi. Hasta 2 ve 3’te takibinin ikinci yılında osteoartrite ilişkin bulgu saptanmadı.
Sonuç: Kalça ekleminden kurşunlanma nedeniyle ameliyat edilen hastaların prognozunun femoral 
ve asetabular kıkırdak hasarıyla direk ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Kurşunlanma; Kalça eklemi; Kıkırdak hasarı.

ABSTRACT

Aim: We aimed to evaluate clinical prognosis of 3 patients; that treated for a bullet injury in hip 
joint.
Material and Methods: Three patients were operated for arthroscopic removal of bullet from 
hip joint in our clinic. All patients were followed with clinical examination on every six months 
after surgery. In second year of follow up period x-ray and MRI investigations were applied for all 
patients. 
Results: After 5 years of first surgery, Patient 1 had advanced hip osteoarthritis. Total hip replace-
ment surgery was offered to patient 1. For patient 2 and 3; we have observed no signs of osteo-
arthritis on follow-up of two years.
Discussion: We conclude that prognosis of the patient that had gunshot injury with a bullet in hip 
joint is directly correlated with primal injury of femoral or acetabular cartilage. 

Keywords: Bullet; hip joint; chondral injury.
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INTRODUCTION

Low-velocity gunshot wound has been encountered 
with increasing frequency. Foreign materials in the soft 
tissue caused by gunshot wound can be managed with 
antibiotic treatment and superficial debridement (1). 
However, it is suggested to remove foreign materials 
sucked into joint to prevent joint arthropathy, cartilage 
damage and septic arthritis (2). Bullet-induced synovi-
tis (3) and cartilage damage leading hip osteoarthritis 
are the main causes of poor long term results. 

Not long ago, arthrotomy was a technique used to re-
move intra-articular foreign materials. Nowadays, art-
hroscopic methods are opted for intra-articular foreign 
body removal. Arthroscopic methods for intra-articular 
foreign material removal are described for knee, hip, 
ankle and shoulder (1,4).  Currently, most of the bullets 
can be removed with hip arthroscopy and arthrotomy 
is usually needed for subsequent cartilage repair (4, 5, 
6).

There is no study in literature that evaluates long term 
results of bullet injury removal from hip joint thus we 
aimed to evaluate clinical prognosis of 3 patients; that 
treated for a bullet in hip joint. 

MATERIALS AND METHODS

From October 2010 to August 2011; three patients 
were operated for arthroscopic removal of bullet from 
hip joint in our clinic.  All patients included in the 
study followed prospectively after receiving their con-
sent to participate. After arthroscopic removal of the 
bullet; all patients were followed between six months 
intervals prospectively.

Patients were all referred to emergency room and 
wound debridement, tetanus prophylaxis and antibio-
tic treatment were initially administered. All patients 
were operated a few days after the gunshot wound. 
Hip arthroscopy was performed using the supine po-
sition with the extremity in traction on a fracture table 
with general anesthesia. Traction weight of 30 kg was 
applied to the hip joint of the patient. Hip joint was 
visualized by making anterior and anterolateral portals.  

All the projectiles were found to be related with the 
joint. All the chondral damage dimensions were mea-
sured with an arthroscopic gauge. All chondral injuries 
were treated with debridement during bullet removal 
surgery. Following the debridement the joint was was-
hed out and the procedure was terminated. Limited 
mobilization with double crutches was permitted for 
six weeks. Then full weight bearing was initiated for all 
patients.

Patient 1 was a male patient aged 32 years old with 
low-velocity gunshot wound. On physical examination; 
entry wound was placed 1 cm lateral to femoral artery, 
10 cm distal and 5 cm medial to spina iliaca anterior 
superior. Neurovascular condition was intact. 4x2 cm 
chondral injury on superior portion of femoral head 
cartilage and 1x2 cm on acetabular cartilage was ob-
served during arthroscopic examination (Figure 1).

Figure 1. Patient 1; Preoperative images and arthrosco-
pic view of bullet removal 

Patient 2 was a male patient aged 43 years old with 
low-velocity pistol wound. On physical examination; 
projectile entry point was placed 5 cm distal to greater 
trochanter and neurovascular condition was intact. On 
arthroscopic examination; 1x1cm chondral injury was 
observed on supero-lateral portion of femoral head 
(Figure 2).
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Figure 2. Patient 2; Preoperative images 

Patient 3 was a male patient aged 34 years old with 
low-velocity gunshot wound. No neurovascular injury 
was observed and projectile entry point was placed 3 
cm superior to symphysis pubis. Projectile was lodged 
in femoral head through the bladder and quadri-lateral 
facet of acetabulum. Patient was operated initially with 
consultation of urology. A few days after bladder repair, 
hip arthroscopy was performed and 1x2 cm chondral 
injury was observed around fovea capitis femoris (Fi-
gure 3). 

Figure 3. Patient 3; Preoperative images 

All patients were followed with clinical examination on 
every six months after surgery. In second year of follow 
up period x-ray and MRI investigations were applied for 
all patients. 

RESULTS
Six months after bullet removal; all patients had full 
range of motion and none of them had hip pain. One 
year after surgery all patients had clinical and x–ray 
examination. Patient 1 had groin pain especially with 
weight bearing. All patients had full range of motion. 
No signs of osteoarthritis were detected for any of the 
patients. 

In second year of follow up period, patient 1 appealed 
to hospital with groin pain. Patient had full range of 
motion but hip pain especially with weight bearing. MR 
images were taken and the path traversed by the pro-
jectile through the femoral neck and 4x2 cm chondral 
defect on the femoral head were apparent. No signs of 
osteoarthritis were detected. Patient was re-operated 
on March 2013. He was put on surgery table in late-
ral decubitis position with general anesthesia and safe 
surgical dislocation of the hip was applied.  Dissolved 
cartilage was removed and microfracture was applied 
to subchondral bone. Acellular collagen scaffold was 
implanted on chondral defect area and fixed with fibrin 
glue (Figure 4). 

Figure 4. Patient 1; Cartilage repair with safe dislocati-
on of hip (Black arrow; indicating cartilage damage 

No complication was observed post-operatively. Pas-
sive motions were allowed after two days and weight 
bearing was prohibited for six weeks. After 5 years of 
first surgery; patient applied to hospital with groin pain 
and limitation of hip movements again. On plain radi-
ographs advanced hip osteoarthritis was detected (Fi-
gure 5). Patient had night pain and limitation of daily 
movements. Total hip replacement surgery was offered 
to patient. 

For patient 2 and 3; we have observed no signs of oste-
oarthritis on follow-up of two years (Figure 6). Clinical 
examination showed full range of motion and no pain 
for these patients.  Even patient 3 had bladder injury 
and penetration of joint through quadrilateral facet of 
acetabulum; we didn’t observe any infection of hip or 
wound
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Figure 5. Patient 1; 5 year after bullet removal; osteo-
arthritis of hip joint 

Figure 6. A. Patient 2; 5 year follow-up B. Patient 3; 5 
year follow-up 

DISCUSSION

Gunshot wounds to the hip joint account for 2% of all 
extremity gunshot wounds and 4% of lower-extremity 
gunshot wounds (5,7). Considering this frequency, it is 
important to reveal prognosis of hip joint penetration 
with a bullet even it’s removed with a minimal invasive 
technique as hip arthroscopy like we performed. To our 
knowledge, there is no published report describing the 
prognosis of hip joint after arthroscopic removal of a 
bullet.  

Hip arthroscopy has recently become popular to treat 
much pathology regarding the hip joint. Hip arthros-
copy was first described by Burman in 1931 (8). Art-

hroscopic technique for the extraction of the bullet 
from the hip joint was applied for a number of cases 
in the literature (9, 10, 11, 12).In the case report by 
Singleton et al, it was noted that a gunshot wound en-
tered the abdomen, traversed the rectum and ended 
up in the weight-bearing dome of acetabulum, and the 
bullet was extracted with an arthroscopically assisted 
technique. They noted that this procedure can be per-
formed safely, quickly and with minimal complications 
(4). Cory et al reported on the arthroscopic removal 
of a 44 caliber bullet from the femoral head by using 
debridement of the articular surface (5). In our cases, 
debridement was required both on femoral head and 
acetabular side of the hip joint.

When left in the joint, the bullet may cause complicati-
ons such as deep infection, lead intoxication, synovitis 
and traumatic arthritis in long term (1, 2, 3).Thus the 
projectile imbedded in the hip joint is required to be 
removed and the joint to be irrigated. Even the bullet 
is removed; osteoarthritis of hip is still a serious threat 
for these patients as we see in this study. 

This study demonstrated that chondral injury dimensi-
ons are clearly related with occurrence of osteoarthri-
tis on long term follow-up. We observed serious osteo-
arthritis in one of three patients which larger chondral 
injury was observed during initial arthroscopy. We 
conclude that prognosis of the patient that had guns-
hot injury with a bullet in hip joint is directly correlated 
with primal injury of femoral or acetabular cartilage. 

CompliancewithEthicalStandards
There is no funding support in thisstudy.
Authors participitates in this study declared that there 
is noconflict of interest. 

All procedures performed in studies involving human 
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dards of the institutional and/ornational research 
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GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİM EKSİKLİĞİ 
OLAN İKİ ÇOCUK HASTADA GÜNÜBİRLİK ANESTEZİ 
DENEYİMİMİZ

Our Ambulatory Anesthesia Experience with the Two 
Pediatric Patients who have Glucose-6-Phosphate 
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ÖZET

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği insanlarda en sık karşılaşılan ve hemolitik anemiye 
neden olan enzimatik bozukluktur. 400 milyonun üzerinde insanın bu enzim eksikliğinden etkilen-
diği tahmin edilmektedir. Perioperatif dönemde kullanılan birçok ilaç hemolitik krizi tetikleyebile-
ceği için bu hastaların anestezi yönetimleri önemlidir. Bu yazıda G6PD enzim eksikliği olan iki çocuk 
hastadaki günübirlik anestezi deneyimimiz sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Glukoz-6-fosfataz eksikliği; Günübirlik anestezi

ABSTRACT

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is the most common enzymatic disorder 
in humans and causing hemolytic anemia. It is estimated that about 400 million people are affec-
ted by this deficiency. Many drugs used in the perioperative period may cause hemolytic crisis so 
anesthetic managment of these patients is very crucial. In this article we aimed to present ambu-
latory anesthesia experiences of two pediatric patients with G6PD deficiency.

Key words: Glucose-6-phosphate dehydrogenasedeficiency; ambulatoryanesthesia
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GİRİŞ

Enzim eksiklikleri içinde glukoz-6-fosfat dehidroge-
naz (G6PD) enzim eksikliği insidansı oldukça yüksektir. 
G6PD glutatyonun hücre içi düzeyinin normal tutul-
masında gerekli olan nikotinamid adenin dinükleotit 
fosfat’ın (NADPH) yapımında rol almaktadır. G6PD ek-
sikliğinde eritrositler oksitleyici bir strese uğradıkların-
da hemoliz gelişir. Eritrositlerde oksidatif hasara karşı 
gelişen savunma, mevcut enzim aktivasyonu ile oran-
tılıdır (1). Perioperatif dönemde kullanılan birçok ilaç 
hemolitik krizlere neden olabileceğinden bu hastalarda 
anestezi yönetimi önemlidir. Bu yazıda G6PD eksikliği 
olan iki çocuk hastadaki günübilik anestezi yönetimimiz 
anlatılmıştır.

OLGU 1

İki yıldır G6PD enzim eksikliği tanısıyla takip edilmek-
te olan 7 yaşında, 32 kg sirkümsizyon  planlanan erkek 
hastanın preoperatif değerlendirilmesinde  hemoglobin 
11.4 g dl-1, hematokrit % 33, total bilüribin 0.7 mg dl-1, 
LDH 148 IU L-1 ölçüldü.  Hasta  premedikasyon yapıl-
madan ameliyathaneye alındı. 1 μg kg-1 fentanil, 2 mg 
kg-1 propofol ile anestezi indüksiyonunu sonrasında,  
laringeal maske ilk denemede başarı ile yerleştirildi. 
Anestezi idamesi 3 mg kg-1 h-1 propofol ile sağlandı. 
Yaklaşık yarım saat süren operasyon boyunca  hemolitik 
kriz belirtisi olabilecek hipotansiyon, hipertermi, hema-
türi, yönünden takip edildi. Postoperatif analjezi ama-
cıyla cerrahi bitmeden önce  parasetamol 10 mg kg-1 
i.v olarak uygulandı. Hasta sorunsuz olarak uyandırıldı. 
Ameliyat sonrasında kontrol amacıyla alınan kan örnek-
lerinde hemoglobin, hematokrit, LDH,indirekt bilüribin 
düzeylerinde hemolizi gösterecek belirgin bir değişiklik 
yoktu. 

OLGU 2

4 yaşında, 15 kg ağırlığında erkek hastaya  sirkümsizyon  
ve 12 adet diş  tedavisi planlandı. Hastanın fizik mua-
yenesinde patolojik bulgu yoktu. Preoperatif değer-
lendirilmesinde  hemoglobin 10.2 g dl-1, hematokrit % 
30, total bilüribin 0.7 mg dl-1, LDH 139 IU L-1 ölçüldü.  
Elektrolit değerleri normal sınırlarda idi. İdrarda he-
moglobin, eritrosit, ürobilinojen ve bilirubin bulunma-

dı. Ameliyathaneye alınan hastaya rutin monitörizasyon 
yapılmasının ardından 24 G branül ile damar yolu açıldı. 
. 1 μL kg-1 fentanil, 2 mg kg-1 propofol ve 0.6 mg kg-1 
rokuronyum enjeksiyonundan sonra ağız içinde çalışıla-
cak olması nedeniyle  endotrakeal entübasyon yapıldı. 
Anestezi idamesi idamesi 3 mg kg-1 h-1 propofol ile 
sağlandı. Cerrahi sonrasında analjezi sağlamak amacıyla 
10 mg kg-1 parasetamol suppozituar rektal olarak uy-
gulandı. 60 dakika süren operasyon boyunca hemolitik 
kriz belirtisi olabilecek hipotansiyon, hipertermi, hema-
türi, yönünden takip edildi. Herhangi bir komplikasyon 
gelişmedi. Hasta sorunsuz olarak uyandırıldı.

TARTIŞMA

Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzim  eksikliği  
insan erirositlerinde oldukça sık rastlanan bir enzim 
eksikliğidir (2).  G6PD  glutatyonun hücre  içi düzeyinin 
normal tutulmasında gerekli olan NADPH’ ın yapımında 
rol alır. G6PD eksikliğinde eritrositler oksitleyici bir stre-
se uğradıklarında glutatyonu indirgenmiş şekilde tuta-
madıkları için hemoliz gelişir (3). Cerrahiye bağlı oluşan 
oksidan ajanlar  ve perioperatif anestezi uygulamala-
rında kulanılan ilaçlara bağlı   akut veya nadiren kronik 
seyirli hemolitik komplikasyonlar gelişebilmektedir.  Bu 
nedenle genel anestezi uygulanacak hastalarda hemoli-
tik krize neden olabilecek ilaçların bilinmesi, anestezi ve 
cerrahiden kaynaklı  stresin azaltılması ve gelişebilecek 
hemolitik krizin erken tanınması önemlidir.

Yapılan çalışmalarda ketamin, fentanil, propofol, tiyo-
pental sodyum, süksinilkolin ve bupivakain güvenli ilaç-
lar olarak bildirilmiştir. Sevofluran, metoklorpropamid, 
penisilin ve sülfonamid ise kaçınılması gereken ilaçlar-
dır.(2) Sevofluranın G6PD enzim aktivitesine in vitro ola-
rak inhibitör etkili olduğunu bildiren yayınlar mevcuttur 
(4).  Erkal ve ark. ı (1)  G6PD tanısı olan ve şant revizyo-
nu planlanan  10 aylık bebek hastaya  premedikasyon 
amacıyla ve ameliyat süresince midazolam uygulama-
dıklarını belirtmişlerdir. Bizde hastalarımıza premedi-
kasyon amacıyla midazolam uygulamadık. 
 
Pediyatrik yaş gruplarında, kısa süreli operasyonlarda 
total intravenöz anestezinin (TİVA), inhalasyon aneste-
zisine değerli bir alternatif olduğunu bildiren yayınlar 
mevcuttur(5). Aynı zamanda propofol  G6PD enzim ek-
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sikliğinde  güvenilir bir ilaçtır. Sriganesh ve ark.ı (6) ciddi 
distonisi ve G6PD enzim eksikliği olan 10 yaşında çocuk 
hastada BIS monitörizasyonu altında propofol infüzyo-
nu ile anestezi uygulamalarını bildirmişlerdir. Biz de gü-
nübirlik anestezi uygulamamızda propofol ile TİVA uy-
gulamayı tercih ettik. Ameliyat esnasında ve sonrasında 
herhangi bir sorun yaşanmadı.
 
Postoperatif dönemde ağrının azaltılması oksidatif 
stress oluşumunu engelleyerek hemoliz oluşumunu 
önleyeceği için özellikle önemlidir. Bizde postoperatif 
analjezi sağlamak için ilk hastamızda tramadol, ikinci 
hastamızda rektal parasetamol uygulamayı tercih ettik.
Her iki hastamızda da başarılı bir postoperatif  analjezi 
sağlandı.

Sonuç olarak G6PD enzim eksikliği olan çocuk hastalar-
da günübirlik anestezi uygulamasında preoperatif ve 
intraoperatif dönemde cerrahi ve anestezinin neden 
olacağı stresi azalttmak ve gelişeblecek hemolitik kri-
zin erken tanınmak ve önlemek önemlidir. Propofol ile  
TİVA uygulamasının G6PD enzim eksikliği olan çocuk 
hastalarda günübirlik anestezide güvenle uygulanabile-
cek bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

KAYNAKLAR

1. Erkal H, Gaygusuz EA, Özyurt Y, Temizel F. Glukoz-
6-fosfat dehidrogenaz eksikliği: Olgu sunumu. J Kartal TR. 
2010;21(1):33-36.
2. Elyassi AR, Rowshan HH. Perioperative management of the 
glucose-6-phosphate dehydrogenase deficient patient: a re-
view of literature. Anesth Prog. 2009;56(3):86-91.
3. Martin LD, Casella ES. Anesthesia and glucose-6- phos-
phate dehydrogenase deficiency in a child with congenital 
heart disease. J Cardiothorac Vasc Anesth. 1991;5(6):596-9.
4. Büyükokuroğlu ME, Süleyman H. Glukoz 6-fosfat dehidro-
genaz eksikliği. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2001;21:415-9.
5. Solak A, Tavlan A, Tuncer S,  Yosunkaya A, Reisli R, Ökesli 
S. Çocuklarda propofol ve remifentanil ile total intravenöz 
anestezi uygulamasının sevofluranve azot protoksit anes-
tezisi ile karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim. 
2004;2(3):130-6.
6. Sriganesh K, Manikandan S. Anesthetic management of 
a child with severe dystonia and G6PD deficiency for deep 
brain stimulation. J Neurosurg. 2015;27(3):271-72.

KANTEKİN ve ark.
Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliğinde Anestezi

Bozok Tıp Derg 2016;6(3):65-7
Bozok Med J 2016;6(3):65-7



İletişim: 

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BÜLBÜL

Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Radyoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tel: 0(266) 6121010 

e-mail: 

drerdoganbulbul@yahoo.com

Geliş tarihi/Received: 05.10.2015

Kabul tarihi/Accepted: 12.04.2016

Bozok Tıp Derg 2016;6(3):68-72 
Bozok Med J 2016;6(3):68-72

HOFFA YAĞ YASTIKÇIĞI YERLEŞİMLİ SİNOVİYAL 
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Resonance Imaging Findings
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ÖZET

Sinoviyal hemanjiyom (SH) nadir görülen benign vasküler tümördür. SH en sık dizde görülmekle 
birlikte el bileği, ayak bileği, dirsek, tendon kılıflarında da tanımlanmıştır. Diz ekleminde saptanan 
SH’ların %7’si Hoffa (infrapatellar) yağ yastıkçığı içerisinde bildirilmiştir. SH daha çok çocuklar ve 
genç erişkinlerde bildirilmekle beraber ileri yaşlarda da görülebilmektedir. Olgularda eklem ağrısı, 
şişlik, palpabl kitle, hareket kısıtlılığı gibi bulgular görülebilir. Bulgular özgül olmadığı için klinik ta-
nısı güçtür. İntraartiküler SH’larda travma olmaksızın tekrar eden hemartroz gelişebilir. Ancak Hoffa 
yağ yastıkçığı yerleşimli lezyonlar ekstrasinoviyal yerleşimli olduklarından eklem aralığına uzanımı 
bulunmamaktadır, bu nedenle hemartroz beklenmez. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yük-
sek yumuşak doku kontrastı sağlaması sayesinde SH tanısı, boyut ve uzanımını göstermede başarı-
lıdır. MRG, SH’ların saptanması ve tedavisinin planlanmasında temel görüntüleme yöntemi olarak 
kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Diz eklemi; Manyetik rezonans görüntüleme; Hoffa yağ yastıkçığı; Sinoviyum; 
hemanjiyom         

ABSTRACT

Synovial hemangioma is (SH) a rare benign vascular tumor. SH is mostly seen at knee joint,  also it 
is reported in wrist, ankle, elbow and tendon sheaths. Seven percentage of knee SHs are located 
in the Hoffa fat pad.  SH usually seen in children and adolescent, however has been reported in 
elderly ones. Joint pain, swelling, palpabl mass, movement restriction may be seen in patients. Cli-
nical diagnosis is difficult because findings are non-spesific. Non-traumatic recurrent hemartrosis 
may develop in intraarticular SHs. However hemartrosis is not expected to seen in Hoffa fat pad 
SHs, because they are extraarticular and do not have intraarticular extansion. Magnetic resonance 
imaging (MRI) is a capable in diagnosis, determining size and extansion of SH, by means of high 
soft-tissue contrast. MRI can be the essential imaging method in detecting and management of 
SHs. 

Key words: Knee joint; Magnetic resonance imaging; Hoffa fat pad; Synovium; Hemangioma      
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GİRİŞ

Sinoviyal hemanjiyom (SH) nadir görülen benign vaskü-
ler tümördür (1). En sık diz ekleminde görülmekle bir-
likte el bileği, ayak bileği, dirsek, tendon kılıflarında da 
tanımlanmıştır (2,3). Diz ekleminde saptanan SH’ların 
%7’si Hoffa yağ yastıkçığı içerisinde bulunur (4). 

Daha çok diz ön bölümünde ağrı ile prezente olan Hof-
fa yağ yastıkçığı yerleşimli SH’ların tanısında yüksek yu-
muşak doku rezolüsyonu sağlaması nedeniyle manyetik 
rezonans görüntüleme  (MRG) önemlidir. Yazımızda sağ 
diz Hoffa yağ yastıkçında SH tanısı konulan 45 yaşındaki 
erkek olgunun MRG bulgularını sunmayı amaçlıyoruz. 

OLGU SUNUMU

Olgumuzun sağ diz eklemi ön bölümünde birkaç yıldır 
aralıklarla ağrı şikâyeti bulunmaktaydı. Ağrı özellikle 
uzun süre oturduğunda artmaktaydı. Fizik muayene-
sinde özellik bulunmayan olguda hareket kısıtlılığı, ek-
lemde şişlik ya da kızarıklık saptanmadı. Laboratuvar 
tetkiklerinde anormallik bulunmayan olgunun sağ diz 
eklemine yönelik iki yönlü radyografisi normaldi. Klinik, 
laboratuvar bulgular ve radyografilerle belirlenemeyen 
ağrı nedeninin ortaya konulması amacıyla MRG yapıldı. 
Sagital T1 ağırlıklı görüntülerde (AG)  Hoffa yağ yastık-
çığı posteriorunda lobüle konturlu, komşu kaslara göre 
izointens, yağ dokuya göre hipointens yer kaplayıcı olu-
şum görüldü (Resim 1). Aksiyel ve koronal yağ baskılı 
T2AG ve proton dansite görüntülerde hiperintens izle-
nen kitle, çok sayıda ince septalar içermekteydi (Resim 
2). Boyutları 2x1x1 cm ölçülen kitlenin eklem dışına 
veya eklem aralığına uzanımı saptanmadı. İntravenöz 
kontrast (IV) madde (gadolinyum) uygulaması sonrası 
elde olunan yağ baskılı sagital ve aksiyel T1AG’lerde 
kitle santralinde nodüler kontrast tutulumu gözlendi 
(Resim 3). Kitle dışında diz eklemine ait diğer bulgular 
normaldi. SH düşünülerek olguya kesin tanı ve tedavi 
amacıyla operasyon önerildi. Açık cerrahi ile tamamen 
çıkartılan kitlenin tanısı histopatolojik olarak da doğru-
landı. Olgu sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.

Resim 1: Aksiyel proton dansite ağırlıklı SPAIR görüntüde diz 

eklemi medial bölümünde Hoffa yağ yastığı içinde lobüle kon-

turlu ince septalar içeren kitle (beyaz ok) izlenmektedir.

Resim 2:  Sagital T1A kesitte Hoffa yağ yastığı posteriorunda 

komşu kaslara göre izointens, yağ dokuya göre ipointens lo-

büle konturlu kitle (siyah ok) görülmektedir.
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Resim 3: Yağ baskılı aksiyel (A) ve sagital (B) kesitlerde IV kont-

rast madde uygulamasını takiben kitle içinde kontrast tutulu-

muna bağlı sinyal artışı (beyaz ok) mevcuttur.

TARTIŞMA  

Eklemlerde görülen hemanjiyomlar sinoviyal, jukstaar-
tiküler ve intermediate tip şeklinde sınıflandırılmıştır 

(5). Sinoviyal tip hemanjiyomlar eklem kapsülü içinde 
yer alırlar. Eklem kapsülü içindeki hemanjiyomlar Dal-
monte ve ark. tarafından yerleşim yerlerine göre üç gru-
ba ayrılmıştır (6). İlk grupta ekstrasinoyviyal-suprapatel-
lar reses yerleşimli olanlar, ikinci grupta ekstrasinoviyal 
-Hoffa yağ yastıkçığı yerleşimli olanlar ve üçüncü grupta 
ise intrasinoviyal yerleşimli olanlar bulunur. Hoffa yağ 
yastıkçığı içinde SH çok az sayıda olguda bildirilmiştir (7, 
8). SH’ların histopatolojik incelemesinde, sinoviyumun 
hemen altında yerleşmiş, miksoid veya dens bağ doku 
ile çevrelenmiş, çok sayıda ince duvarlı geniş vasküler 
mesafeler görülür (9). Bizim olgumuzda SH Hoffa yağ 
yastıkçığı içindeydi.

SH daha çok çocuklar ve genç erişkinlerde bildirilmiş 
olmakla birlikte ileri yaşlarda da görülebilmektedir (1, 
10). Olgularda eklem ağrısı, şişlik, palpabl kitle, hareket 
kısıtlılığı gibi bulgulara neden olabilir. Bulgular özgül ol-
madığı için klinik tanısı güçtür (3). SH’larda travma ol-
maksızın tekrar eden hemartroz gelişebilir. Ancak Hoffa 
yağ yastıkçığı yerleşimli lezyonlar ekstrasinoviyal yerle-
şimli olduklarından intraartiküler uzanımı bulunmakta-
dır, bu nedenle hemartroz beklenmez (4). Bizim olgu-
muzda özgül olmayan bulgular mevcuttu, ayrıca yeni 
veya eskiden geçirilmiş hemartroza ait bulgu yoktu.

SH tanısında artrografi, anjiyografi, venografi, bilgisa-
yarlı tomografi ve MRG kullanılabilir (7). Radyografilerin 
değeri düşüktür. Olguların yarısında radyografiler nor-
maldir. Efüzyon ya da kitleyi düşündüren yumuşak doku 
yoğunluğu saptanabilir. Flebolit veya amorf kalsifikas-
yonlar bulunmasının patognonomik olduğu kabul edilir. 
%5’den az olguda periost reaksiyonu, kortikal destrüksi-
yon, osteoporoz, epifizlerin erken matürasyonu, bacak 
uzunluklarında farklılık ve hemofilik artropatiye benze-
yen bulgular görülebilir (11).  

İntraartiküler yerleşimli SH’ların tanısında kullanılan 
başka bir yöntem olan artroskopi aynı zamanda teda-
vide de kullanılabilir. Ancak Hoffa yağ yastıkçığıdaki 
SH’lar eklem aralığına ulaşmadıklarından artroskopik 
inceleme buradaki SH’ları saptamada yetersiz kalabilir 
(7). Anjiyografi ile kitlenin besleyici damarları veya eşlik 
eden diğer vasküler malformasyonlar saptanabilir. MRG 
yüksek yumuşak doku kontrastı sağlar, kitle boyut ve 
uzanımını göstermede başarılıdır. MRG sinovyal lezyon-

Resim3B
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ların belirlenmesi ve tedavisinin planlanmasında temel 
yöntem olarak kullanılmalıdır (11). 

SH, MRG’de Hoffa yağ yastıkçığında infiltrasyon oluş-
turan kitle şeklinde izlenir. T1AG’lerde komşu kas do-
kulara göre hipointens veya izointens olabilir. Yağlı 
komponentler ve hemorajik ürünler içeren lezyonların 
saptanmasında güçlük yaşanabilir. Bu durumda yağ 
baskılı T2AG’lerde hiperintens kitle ve içerisinde anor-
mal vasküler yapılara bağlı sinyal-void alanların belir-
lenmesi önemlidir (4). Hem T1AG hem deT2AG’lerde 
kitle içerisinde dantel benzeri veya çizgisel sinyaller 
bulunabilir (11). IV kontrast madde uygulanması son-
rasında kontrastlanma göstermesi çevre dokulardan 
ayrılmasını sağlar. Özellikle eklem içinde sıvı varlığında 
kontrast madde uygulaması kitlenin belirlenmesinde 
yararlı olur.

 İntraartiküler uzanım olan SH’larda tekrar eden he-
martrozlara bağlı “hemosiderik sinovitis” olarak ad-
landırılan sinoviyal yüzeylerde hemosiderin birikimi 
meydana gelebilir. Hemosiderik sinovitiste MRG’de 
özellikle gradient eko sekanslarda belirgin hipointens  
“siyah” sinoviyum saptanır. Hoffa yağ yastıkçığı yerle-
şimli SH’larda, kitlenin intrartiküler uzanımı olmaması 
nedeniyle hemosiderik sinovitis beklenmez. MRG in-
celemesi sırasında göz önünde tutulması gereken bir 
nokta da SH’nın ekstraartiküler uzanım gösterebilece-
ği, bu nedenle inceleme alanının yeterli genişlikte ol-
ması gerektiğidir (4). Bizim olgumuzda kitlede belirgin 
yağ doku komponenti yoktu bu nedenle T1AG’lerde 
yağ dokuya göre hipointens görülmekteydi. Yağ bas-
kılı T2AG’lerde hiperintens olup içerisinde dantel 
benzeri septalar bulunmaktaydı. Kontrast uygulama-
sı sonrası merkezinde kontrast tutulumu vardı. Eklem 
dışına veya intraartiküler mesafeye yayılımı saptanma-
dı.                                                                                                                                                                                                                    

Hoffa yağ yastığı yerleşimli SH’ların ayırıcı tanı listesin-
de paraartiküler kondrom/osteokondrom, fokal pig-
mente villonodüler sinovitis (PVNS), sinoviyal lipom, 
travma veya operasyon sonrası değişiklikler, sinoviyal 
kondromatozis, ganglion veya kistler, maligniteler ve 
diğer benign lezyonlar bulunur. Paraartiküler kondrom/ 
osteokondrom T1AG’lerde yuvarlak veya lobüle hipoin-
tens kitle şeklinde izlenir. İçerisinde ossifikasyon varsa 

T1AG’lerde yağlı kemik iliğine ait hiperintens odaklar 
bulunabilir. Kontrast uygulaması sonrasında kıkırdak 
lobüllerinde çevresel sinyal intensite artışı saptanır. 
Fokal PVNS’te tipik olarak T2 gradiyent eko sekansta 
hemosiderin nedeniyle sinyal-void odaklar bulunur. 
Radyografilerde kalsifikasyon izlenmez. Fokal PVNS’te 
kemik erozyonu beklenmez. Sinoviyal lipom T1AG ve 
T2AG sekanslarda hiperintens olup, yağ baskılamada 
sinyal kaybı gösterir. Siklops lezyonu ön çapraz bağ 
rekonstrüksiyonu sonrasında Hoffa yağ yastığı içinde 
nodüler kitle şeklinde görülür. Heterojen görünmesine 
rağmen fibrosis içermesi nedeniyle T2AG’lerde ağırlıklı 
olarak hipointenstir. Sinoviyal kondromatoziste, sinovi-
yal proliferasyon Hoffa yağ yastıkçığına sınırlı olmayıp 
suprapatellar reses veya popliteal fossaya uzanır. Tüm 
olgularda kıkırdak kalsifikasyonu veya ossifikasyonu bu-
lunur. Ganglionlar tüm sekanslarda eklem sıvısı ile ben-
zer sinyal intensitesi göstermektedir. Multiloküle olup 
kontrast sonrası çevresel veya septal kontrast tutulumu 
gösterebilirler.  Meniskal kistler, menisküs yırtıkları ile 
birliktedir. Hoffa yağ yastıkçığı kaynaklı en sık malignite 
sinoviyal sarkomdur. Sinoviyal sarkom MRG bulguları 
özgül olmayıp kistik lezyonlara benzeyebilir, merkezin-
de kontrast tutulumu görülebilir. Kesin tanı için biopsi 
gerekebilir (4).  

SH tedavi seçenekleri arasında embolizasyon, açık re-
zeksiyon, artroskopik rezeksiyon ve artroskopik ablas-
yon bulunu (12). İntraartiküler yerleşimli pedinküllü 
lezyonlar artroskopik olarak eksize edilir. Lezyon diffüz 
ise veya Hoffa yağ yastıkçığı içindeyse açık cerrahi yapı-
lır. Bizim olgumuzda da kitle Hoffa yağ yastıkçığı yerle-
şimli olduğundan açık cerrahi ile çıkartıldı.

En sık diz ekleminde görülen SH çok seyrek olarak Hof-
fa yağ yastıkçığı içinde bulunabilir. Benign bir kitle olan 
SH’un klinik tanısı bulguların özgül olmayışı nedeniyle 
zordur. Tanı konulması için radyolojik tetkiklere özel-
likle de MRG’ye başvurulması gerekmektedir. MRG, 
SH’ların saptanması yanısıra lokalizasyon ve sınırlarının 
belirlenmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir.
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L4-L5 Spondylolisthesis and Facet cyst
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ÖZET

Faset eklem kistleri genellike  birleşik fasetteki osteoartrit ve/ veya spondilolistezise bağlıdır. Biz bu 
vakada 45 yaşında sol bacak ağrısı olan bir bayan hastayı sunduk. Hastanın manyetik lomber gö-
rüntülemesinde L4-L5 seviyesinde fase kisti ve 2. derece spondilolistezis izleniyordu. Cerrahide L3 
parsiyel,L4 total laminektomiyi takiben total faset kist eksisyonu uygulandı. Spondilolistezis nede-
niyle L3-L4-L5  posterior pediküler fiksasyon ve füzyon yapıldı. Hastanın ameliyat sonrası herhangi 
bir semptomu kalmadı.

Anahtar Kelimeler: Faset kisti; Spondilolistezis.   
                 
ABSTRACT

Facet joint cysts are usually associated with osteoarthritis of the adjent facet joint and/ or spond-
ylolisthesis.
In this report we describe a 45 year old woman patıent peresenting with left leg pain. Magnetic 
resonans imaging of spine revealed a facet cyst at L4-L5left facet joint with L4-L5 grade 2 spondylo-
listhesis. At the surgery L3 parsiel, L4 total laminectomy and total cyst exision was done. Because 
of the spondylolisthesis L3-L4-L5 posterior transpedicülar fixation and fusion made. The patient 
remained semptom free after operation.      

Key words: Facet  cyst; Spondilolisthesis.      
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INTRODUCTION

Synovial cysts of the spine are arised from the zygoph-
seal joint capsule of lumbar spine which often causes 
radicular pain the number of reported synovial cysts 
of the lumbar spine has been increasing likely due to 
availability of the technique of magnetic resonance 
imaging (MRI) These cysts are usually associated with 
osteoarthritis of the adjent facet joint and/  or spond-
ylolistesis particularly in middle aged or elderly patı-
ents. (1)

Conservative treatments; such as medications and fa-
cet joint or epidural enjections are sometime  effecti-
ve. Although surgical resection is required in some case 
due to persistant radikular symtomps and / or occasio-
nal paresis (2). As facet cysts seem to be mainly relea-
ted to spinal segmental instability which will eventually 
resolve as the spine settles in to the stabilization phase 
of degeneration (3). İn this report we describe an  facet 
joint cyst with spondylolısthesis succesfully treated by 
total exision and posterior stabilization with fusion.In 
such cases where instability is present, joint facet pre-
servation will not be necessary and subsequent seg-
mental instrumentation would be recommended  (4).

CASE REPORT   

A 45 years old woman who had a left leg pain on wal-
king.She had neurologic claudication. There was no po-
wer lose .Sensation was normal all modalities Lateral 
lumbosakral X-Ray graphi shows the listesis at L4-L5 
level  (Figure1). 

Figures1-2:  Magnetic resonans imaging of L4-L5 gra-
de2 spondillolisthesis and facet joint cyst 

Magnetic rezonans imaging scan showed grade 2 L4-
L5spondilolisthesis with facet joint cyst (Figure 2-3). 
Lumbar  tomography scan at the L4-L5 level bilateral 
pars interarticularıs fracture seen.

Figure 3: Per op lumbar X-ray imaging showing
spondilolisthesis

At surgery left L3 hemiparsıel laminectomy, L4 total 
laminektomy was done (Figure 4). Total cyst exision 
made (Figure5). After this L3-L4-L5  posterior pedicular 
fixation and fusion was performed (Figure6).
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Figure 4: Post op transpedicular fxation

Figure 5:The facet cyst which is attached to the dura-
mater and facet joint ,(arrow)  duramatter of spine cord 
(arrowhead)

Figure 6: After exision of the facet cyst

DISCUSSION

Synovial cysts arising from the lumbar spine facet joints 
are most commonly seen in the setting of degenerative 
spondylosis of the facet joints.The incidence of lumbar 
facet synovial cysts detected by imaging ranges from 

0.8–2.0%.Lumbar facet joint cysts most commonly ari-
se at the L4-L5 spinal level.on MR imaging, Snovial cysts 
are typically T2-hyperintense and T1-hypointense, but 
the cyst signal is variable, depending on protein con-
tent, previous hemorrhage, and calcification (5, 6).

Synovial cysts of the spine are cystic formations con-
nected to the facet joint and containing synovial fluid 
lined by a cuboid or pseudostratified columnar epithe-
lium They may be result in lumbar radiculopathy in a 
significant number of cases (7).

İnstability conditions such as degenerative spondylo-
listhesis( DS) in segments of the lumbar spine  are com-
men reasons for surgical treatment. These alterations 
are often associated with spinal stenosis. Facet joint 
cysts and osteoarhritis of the facets. Patients mainly 
suffer from low back pain and  radicular pain or spinal 
claudication. Facet cysts are  relatievly common source 
of neural compression  in the lumbar spine(6). Open 
dekompression and fusuion are frequently used to tre-
at the stenosis and instability associated with this pato-
logy.Intraspinal synovial cysts are usually located in the 
lower lumbar spine and most of them are adjacent to 
the facet joint. These cysts that are located on the mid-
line are very rare (2). Large (> 1.5 mm) facet effusions 
are highly predictive of degenerative spondylolisthesis 
at L4-L5 in the absence of measurable anterolisthesis 
on supine MR (8).

Synovial cysts are thought to be related to degenerative 
spinal changes and segmental instability, with retros-
pective studies supporting these hypotheses(8). MRI 
prevalence studies have also shown cysts to have sig-
nificant associations with facet arthropathy, facet joint 
osteoarthritis, and spondylolisthesis (9).
Symptomatic synovial cysts of the lumbar spine were 
associated with degenerative spondylolisthesis and 
with instability of the facet joint.. These findings may 
support the theory that increased segmental motion 
plays a role in the pathogenesis of synovial cysts (10).
In treating synovial cysts, the primary aim is relief of 
the pain symptoms, while the secondary focus is laid 
on minimizing instability. Some authors suggest that 
patients with instability, detected on flexion-extensi-
on x-rays, need to receive fusion upfront (11). Lumbar 
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synovial cysts are an increasingly common finding on 
MR imaging in both symptomatic and asymptomatic 
populations. Trauma may play a role in their formati-
on and a higher index of suspicion may be warranted 
in males with active occupations (11). Synovial cysts of 
the lumbar spine contribute significantly to narrowing 
of the spinal canal and lateral thecal sac and nerve root 
compression. Cysts form as a result of arthrotic disrup-
tion of the facet joint, leading to degenerative spond-
ylolisthesis in up to 40% of patients.

CONCLUSION

Lumbar synovial cyst surgery includes unilateral or bi-
lateral laminotomies, hemilaminectomies, or laminec-
tomies alone or in combination with in situ or instru-
mented fusion.

Surgical decompression with cyst excision remains the 
treatment of choice. In patients with associated pars 
defect or spondylolisthesis, lumbar decompression 
with resection of cysts may not be enough to reduce 
back pain symptoms warranting concurrent fusion or 
pars repair for better symptomatic relief.Open surgery 
is  conventional aproach often supplemented by fusi-
on.Synovial cyst of the lumbar spine is rare patology 
with spondylolisthesis which can cause  severe pain 
and is difficult to resolve by conservative management 
(4). In our case we made total cyst excision and above 
the spondilolisthesis ; L3-L4-L5  posterior transpedicu-
lar fixation and fusion.
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ÖZET

Alkaptonüri doğumsal homogentisik asit oksidaz enzim eksikliğinin neden olduğu otozomal rese-
sif geçişli nadir bir metabolik hastalıktır. Yazımızda alkaptonüri ve okronozis tanısıyla kliniğimizde 
takip ettiğimiz iki kardeşten biri olan 62 yaşındaki erkek olgu sunuldu. Homogentisik asit birikimi 
nedeniyle hastada vertebrayı da içeren multipl eklem tutulumu mevcuttu. İleri evre bilateral diz os-
teoartriti nedeniyle olguya iki farklı seansta total diz artroplastisi uygulandı. Farklı olarak literatürde 
daha önce belirtilmeyen ve diafizde yaygın litik görünüme neden olan izole tibia tutulumu gözlendi. 
Yapılan incelemeler sonucu tümörü taklit eden bu durumun, homogentisik asit birikiminin yaşla 
birlikte diafize ilerlediğini düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: Alkaptonüri; Okronozis; Kemik; Tibia; Diyafiz.  
                 
ABSTRACT

Alkaptonuria is a rare metabolic disease with autosomal recessive transfer caused by a congenital 
deficiency of homogentisic acid oxidase enzyme. The case is here presented of a 62-year old male, 
who was one of two siblings diagnosed with alkaptonuria and ochronosis and followed up in our 
clinic. Due to homogentisic acid accumulation, there was multiple joint involvement in the patient, 
including vertebrae. Total knee arthroplasty was applied to the patient in two separate sessions 
because of advanced stage bilateral knee osteoarthritis. Widespread lytic appearance in the di-
aphysis causing isolated tibia involvement was observed, which has not been previously observed 
in literature. As a result of the examinations made, this condition which was mimicking a tumour, 
suggested that with ageing the accumulation of homogentisic acid had advanced to the diaphysis.  

Key words: Alkaptonuria ; Ochronosis ; Bone ; Tibia ; Diaphysis     
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INTRODUCTION

Alkaptonuria is a rare metabolic disease with autoso-
mal recessive transfer caused by congenital homogen-
tisic acid  (HGA) oxidase enzyme deficiency (1). A blue-
black colour change in tissue and the urine together 
with degenerative arthritis is known as ochronosis (2). 
The incidence has been reported as varying between 
1/125,000 - 1/1,000,000 (3). The spine, knee and hip 
joints are often involved (4). The case presented in this 
paper differs from reports in literature in that a 62-year 
old male was one of two siblings diagnosed and in this 
case, the widespread lytic appearance in the tibia di-
aphysis caused a lesion which was mimicking a tumour. 
Informed consent was obtained from the patients. 
 
CASE REPORT

A 62-year old male patient being followed up for a di-
agnosis of alkaptonuria and ochronosis had previously 
undergone total knee arthroplasty for left knee joint 
involvement and presented at our polyclinic because 
of right knee pain. In the physical examination, there 
was a blue colour change in the eyes and ears, typical 
involvement in the nose and small joints, restriction in 
movement of the back and left knee, pain and crepita-
tion (Fig. 1). 

Fig. 1. Image of the patient showing the typical appea-
rance associated with eye and hand joint involvement 

No abnormalities or additional diseases were determi-
ned in the laboratory findings of the patient. The sis-
ter of the patient was being followed up by the clinic 
for the same diagnosis. In the radiological evaluation, 
there were findings of advanced stage osteoarthritis in 
the vertebrae and right knee joint, and in the intraope-
rative imaging, widespread blue-black pigmentation in 
the right knee joint (Fig. 2). In the right tibia diaphysis, 

the anterior cortex borders were lost and there was a 
widespread lytic appearance. As a result of direct ra-
diographs, computed tomography (CT) and magnetic 
resonance imaging (MRI), a lesion was determined in 
the right tibia diaphysis associated with HGA accumu-
lation and calcification was observed in the soft tissue 
(Fig. 3, 4). These findings revealed that the disease to-
gether with advancing age could create involvement in 
the diaphysis. 

Fig. 2. Image of the total knee prosthesis applied with 
the blue-black pigmentation seen in the knee joint int-
ra-operatively

Fig. 3 a-c. Images of the patient showing a multiple 
lytic millimetric radiolucent areas in the tibia anterior 
diaphysis cortex observed on the direct radiograph of 
the lateral cruris b lytic hypodense areas can be better 
differentiated and the cortical integrity is seen to be 
preserved  on the reformatted sagittal CT image c ima-
ge indicating hyperintense bone marrow oedema ob-
served on the mid and distal diaphyseal bone marrow 
signal on coronal STIR MRI  sequence (arrows show 
lesions)
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Fig. 4 a-c. Images of the patient showing a. Fine linear hyper-

dense soft tissue calcification with a deep subcutaneous lo-

cation close to the tibial cortex observed on cruris sagittal re-

formatted CT image b. Nodular soft tissue calcification of 1-2 

mm. diameter in pretibial subcutaneous location observed 

on knee axial CT image c. increased thickness of the tibialis 

anterior tendon at the distal cruris level and a hyperintense 

appearance of tendon sheath oedema indicating tendinosis 

on the axial STIR MRI sequence (arrows show lesions)

DISCUSSION

Alkaptonuric cases are generally asymptomatic in child-
hood and adolescence. The first finding is a colour 
change in the urine (2). When there are no ocular and 
skin findings, this condition may be overlooked. Diag-
nosis is generally made with the triad of black colour 
of the urine, degenerative arthritis and ochronotic pig-
mentation (5). Ochronotic pigment can accumulate in 
all connective tissue, especially cartilage (2). Ochrono-
tic arthropathy is seen most between the ages of 40-60 
years and in weght-bearing joints (4). As the first site of 
involvement is the spine, the first complaints of pati-
ents are pain and restricted movement. Following spi-
nal involvement, the large joints become involved (2). 
In the current case who was aged 62 years, there was 
vertebrae and knee joint involvement. 

As age advances and the amount of accumulated HGA 
increases, ossification and/or calcification is seen in the 
long bones (6). In literature, Raina et al. and Lal et al. 
have reported involvement in the femur and Zrinka et 
al. in the femur, tibia and fibula (1, 3, 6). In contrast, in 
the current case there was isolated tibia involvement. It 
is extremely rare to see the disease in family members 
(7). That the current patient was one of two siblings 

diagnosed and followed up renders this case different.
Apart from colour changes associated with joint invol-
vement, the characteristics resemble primary osteoart-
hritis (8). The intra-operative visualisation of the blue-
black colour change in the joint tissue of the current 
case is typical. 

Although there is no method with proven efficacy in 
treatment, various treatment methods have been at-
tempted, but as the existing enzyme defect could not 
be repaired, there has been no possibility of recovery 
in ochronotic arthropathy (9). Arthropathy is generally 
treated conservatively and advanced cases are treated 
with synoviectomy, arthroscopic debridement and art-
hroplasty (4, 9). In the current case, as there was bilate-
ral knee joint involvement, total knee arthroplasty was 
applied in two separate sessions. 
In conclusion, this case demonstrates that there could 
be disease involvement in the diaphysis together with 
advanced ageing and it could be confused with tumour 
because of the lytic appearance. 
Conflict of interest No conflict of interest.
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ÖZET

Giriş: Kist hidatik hastalığı Echinococcus Granulosusus’un etken olduğu, en sık karaciğer ve akciğeri 
tutan, diğer organ tutulumları nadir olan bir paraziter hastalıktır. Geri kalmış ve gelişmekte olan 
ülkelerde sık görülmektedir. Hastalığın klinik seyrinde İzole dalak tutulumuna çok nadir rastlanır.
Olgu: Olgumuz; 64 yaşında erkek hastanın zamanla artan batın sol üst kadranda ve epigastrik böl-
gede olan kolik vasıflı karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri mevcuttu. Hastanın yapılan radyo-
lojik görüntülemelerinde izole dalak kist hidatiği tespit edildi. Hasta preoperatif hazırlığı sonrası 
ameliyata alındı ve splenektomi yapıldı. Postoperatif takiplerinde patolojik bir bulguya rastlanma-
dı. Albendezol tedavisi ile takip edildi. Uzun dönem takiplerinde herhangi bir patolojik bulguya 
rastlanmadı.  

Anahtar Kelimeler: İzole dalak kist hidatiği; Splenektomi; Echinococcus granulosus 
                 
ABSTRACT

İntrodoction: Cystic hydatid disease is a parasitic infestation caused by Echinococcus Granulosus, 
usually affecting liver and lungs, with rare involvement of other organs. It is common in underde-
veloped and developing countries. In clinical course of the disease, isolated spleen involvement 
is very rare. 
Case presentation: Our case; 64-year-old male patient had complaints about colicky abdominal 
pain getting severe with time in the left upper quadrant and in the epigastric region, nausea and 
vomiting. In the radiological viewing of the patient, isolated hydatid cyst was detected. Following 
the preoperative preparations, the patient was taken into operation and splenectomy surgery 
was performed. In the postoperative follow-ups, no pathological findings were observed. It was 
followed by albendazole treatment. In the long period follow-ups, no pathological findings were 
detected. 

Keywords: Isolated splenic hydatid; Splenectomy; Echinococcus granulosus 
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GİRİŞ

Kist hidatik Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok Ak-
deniz ülkesi, Güney Amerika, Avustralya ve Afrika’da 
endemik seyreder (1). Kist hidatik hastalığının etkeni 
sıklıkla Echinococcus granulosus, nadiren de Echino-
coccus multilocularis’tir (2). Hastalık en sık karaciğer ve 
akciğeri tutmaktadır (3). Dalak üçüncü sırada tutulan 
organ olsa da izole olarak tutulumu endemik bölgeler-
de bile toplam ekinokokkozis insidansının sadece %5’ini 
oluşturur (4,5).

OLGU

Altmış dört yaşındaki erkek hasta akut başlangıçlı, kolik 
vasıflı, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği karın sol üst kad-
rana ve epigastrik bölgeye lokalize karın ağrısı şikayeti 
ile acil serviste değerlendirildi. Fizik muayenede sol üst 
kadranda kot altından dalak palpe ediliyordu. Biyokim-
yasal parametreler ve hemogram normal sınırlarday-
dı. Hastanın yapılan abdominal ultrasonografisinde ve 
bilgisayarlı  tomografisinde (BT) izole dalak kist hidatiği 
izlenmişti. BT’de dalak ‘ta Tip 2-3-4 kistler mevcuttu. 
(Resim1). İzole dalak kist hidatiği tanısı ile ameliyata 
alınan hastaya splenektomi yapıldı (Resim2). Patolojik 
inceleme sonucunda spesmen dalak kist hidatiği olarak 
raporlandı. Ameliyat sonrası üç ay boyunca albendazol 
tedavisi uygulanan hastanın takiplerinde herhangi bir 
sorun saptanmadı.

                                                                                                                
   

Resim 1. BT görüntülemesinde saptanan dalak kist hi-
datiği               

Resim 2.  Splenektomi piyesinin makroskopik görünü-
mü

TARTIŞMA
Kist hidatik hastalığının etkeni sıklıkla Echinococcus 
granulosustur. Hastalık en sık karaciğerde (%50-70), 
ikinci sıklıkta akciğerde (%10-30) ve üçüncü sıklıkta 
dalakta (%2,5-5,8) yerleşir (3). İzole dalak kist hidatiği 
tesadüfen tanı konulabilen bir hastalıktır (6). Genellikle 
asemptomatiktir. Tanı konulduğunda ise oldukça büyük 
çaplara ulaşabilmektedir. Bu durumda da öncelikli te-
davi cerrahi olmaktadır (7). Cerrahi uygulanamaması 
durumunda, kontrandikasyon gelişmesi durumunda 
medikal tedavi uygulanabilir. Medikal tedavi için uygun 
ilaç albendazol’dür (8). En sık rastlanan semptom sol 
üst kadranda ağrıdır. Fizik muayenede en fazla sapta-
nan bulgu splenomegalidir (9). Tanı görüntüleme yön-
temleri ve serolojik testler ile konulmaktadır (10). Tanı 
konulduktan sonra diğer organlardaki tutulumun araş-
tırılması amacıyla sistemik inceleme yapılmalıdır (11). 
Açık cerrahi yöntemle yapılan splenektomi yıllardır sü-
regelen ve halen uygulamaya devam edilen, güvenle 
uygulanan bir tedavi şekli iken son zamanlarda laparos-
kopik splenektomi ve dalağı korumaya yönelik uygula-
nan enükleasyon ve parsiyel kistektomi-omentopeksi 
gibi cerrahi yöntemler ön plana çıkmıştır (1,12).

SONUÇ

İzole dalak kist hidatiği nadir görülen bir hastalıktır. Ta-
nısı genel olarak tesadüfîdir. Akut karın bulgusu yoksa 
serolojik testlerin yapılması radyolojik tetkiklerin yapıl-
ması ve hastalığın ayrıntılı incelenmesi, hastanın daha 
kontrollü tedavisine olanak verebilir. Akut karın varlığın-
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da ise daha dikkatli olunmalıdır. Akut karın sebebi ta-
mamen başka bir patoloji olabilir. Sadece splenektomi 
yapılması beklenen iyileşmeyi sağlamayabilir. Veya cer-
rahi sırasında beklenmedik bir patoloji tespit edilebilir. 
Dalak kist hidatiği için dalak koruyucu cerrahi metotlar-
da denenmektedir. 
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ÖZET

Astroblastomlar genellikle çocuk ve genç erişkinlerde görülen santral sinir sisteminin nadir görülen 
nöroepitelyal tümörüdür. İyi sınırlı kortikal ve subkortikal dairesel kitle oluştururlar. Olgumuz sık sık 
nöbet ve bayılma şikayetleri ile kurumumuz polikliniğine başvuran 45 yaşında erkek hastadır. Beyin 
BTde sağ frontal lobda 5,5 cm çapında hipodens kitle tespit edilmiş. Histopatolojik tanısı anaplastik 
astroblastom olarak yorumlandı. Olgunun 12 aylık takibinde nüks saptanmadı. Özellikle çocuklarda 
ve genç erişkinlerde ependimom morfolojisine sahip olan tümörler saptandığında, astroblastom 
ayırıcı tanı arasına alınması gereken bir antite olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Astroblastom; Glial tumor; Beyin  
                 
ABSTRACT

Astroblastoma, an uncommon neuroepithelial tumor, typically presents in young adults as a well-
circumscribed cortical or subcortical spherical mass. A 45-year-old male presented to us with sei-
zure and syncope complaint. Brain computed tomography revealed well demarcated, peripherally 
enhancing hipodens mass of 5,5 cm in right frontal lobe with mass effect. She underwent gross 
total resection of the lesion. The histopathologic diagnosis was suggestive of anaplastic astroblas-
toma. The patient had no evidence of recurrence of tumor during the last 12 months of follow-
up. Especially when having detected the tumor ependymoma morphology in children and young 
adults, astroblastomas is between differential diagnosis emerges. 

Key words: Astroblastoma; Glial tumor; Brain    

83



84

GİRİŞ

Astroblastomlar santral sinir sisteminin nadir görülen 
glial tümörlerinden olup, tüm gliomlar arasında rast-
lanma sıklığı %0.45-2.8 oranları arasındadır (1). Genel-
likle çocuk ve genç erişkin yaş gruplarında, supraten-
torial lokalizasyonda görülürler. Radyolojik olarak iyi 
sınırlı, kontrast tutan, solid kitleler halinde görünürler 
(2). Astroblastomlar, bazen ependimom ve diffüz ast-
rositom gibi diğer glial tümörlerin fokal bir komponen-
ti olarak da görülebilir (3,4). Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(WHO) sınıflamasında histogenetik kökeni belli olma-
yan nöroepitelyal tümörler grubunda yer alan astrob-
lastomların (5),  tanisitlerden (6) ve astroblastlardan 
(7) kaynaklanabileceğini bildiren yayınlar vardır. Ast-
roblastomlar iyi sınırlıdır ve karakteristik perivasküler 
psödorozet yapıları içerirler. Perivasküler psödorozet 
yapıları, glioblastom, anaplastik astrositom, anaplastik 
oligodendrogliom ve gemiostik astrositomların bir kıs-
mında görülebilir  (8).

OLGU SUNUMU

Olgumuz sık sık nöbet ve bayılma şikayetleri ile kuru-
mumuz polikliniğine başvuran 45 yaşında erkek has-
tadır. Yapılan laboratuar ve fizik muayenesinde özellik 
izlenmeyen hastanın görüntülemesinde beyin BTde sağ 
frontal lobda heterojen kalsifikasyon alanları içeren 5,5 
cm çapında lateral ventrikülü komprese eden orta hat 
yapılarda belirgin şifte yol açmış lezyon çevresinde öde-
min eşlik ettiği hipodens kitle tespit edilmesi üzerine 
glial tümör ön tanısıyla opere edilmiş. Ameliyat mater-
yali bir araya getirildiğinde 8.5x7x3cm boyutlarında gri 
beyaz renkte, kesit yüzeyi beyazımtrak renkte, yer yer 
jelatinöz görünümde olduğu ve fokal kanama odakları 
içeren düzensiz doku parçaları izlendi. Dokudan hazır-
lanan rutin hematoksilen-eosin (H&E) kesitlerde olduk-
ça sellüler özellikte infiltratif tümöral oluşum izlendi Tü-
mörde yaygın nekroz alanları ve fokal kalsifikasyonlar 
yanısıra perivasküler psödorozet yapıları dikkati çekti 
(Resim 1). Tümörde fibrovasküler stromada perivas-
küler hiyalinizasyon alanları izlendi. Tümörün oldukça 
sellüler olduğu ve mitotik aktivitesinin yüksek olduğu 
izlendi. Tümör hücreleri kalın nükleer membranlı, ve-
ziküler, yer yer belirgin nükleoluslu nükleuslara sahipti. 
Yapılan immunohistokimyasal çalışmada GFAP, S100, 

Vimentin ile diffüz, EMA ile fokal pozitif boyanma iz-
lendi. Ki-67 proliferasyon indeksi %40 olarak saptandı 
(Resim2). Bu histomorfolojik bulgularla olgu anaplastik 
astroblastoma olarak değerlendirildi. Olgunun 12 aylık 
takibinde nüks saptanmadı.

Resim 1: A-B. Kesitlerde arada nekroz alanları içeren 
sellüler özellikte infiltratif malign tümöral hücreler 
(H&E, 40X). C-D. Kesitlerde perivasküler psödorozet ya-
pıları izlenmekte (H&E, C;40X, D;200X). 

 

Resim 2: İmmunohistokimyasal çalışmada GFAP, S100 
ile diffüz, EMA ile fokal pozitif boyanma, Ki-67 prolife-
rasyon indeksi %40 saptandı (İmmünperoksidaz, GFAP, 
S100;40X, EMA;100X, Ki-67;200X).
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TARTIŞMA

Astroblastom ilk kez 1930’da Bailey ve Bucy tarafın-
dan tanımlandı (1) ve WHO’nun 1993 ve 2000’de yap-
tığı santral sinir sistemi tümörleri sınıflamasında diğer 
astrositik tümörlerden farklı bir antite olarak sınıflan-
dırıldı (5). Astroblastomların karakteristik özelliği pe-
rivasküler psödorozetler yapmasıdır. Histolojik özellik 
olarak tümör hücreleri damarlar etrafında kısa ve geniş 
uzantılarla ışınsal bir dizilim gösterirler. Bu özellikleri ile 
ependimomlara çok benzerler. Astroblastom histolojik 
bulgulara göre düşük ve yükek grade olarak sınıflandı-
rılır (9). Yüksek grade astroblastomlar artmış selülarite 
ve vasküler duvar üzerinde çok tabakalı hücreler içerir. 
Tümörde şiddetli nükleer atipi ve artmış mitotik figür 
mevcuttur. Ayrıca belirgin vasküler hyalinizasyon alan-
ları olmadan vasküler endotelyal proliferasyon gözlenir 
(9,10). İmmünohistokimyasal olarak tümör hücreleri 
GFAP, S-100, vimentin, NSE ve EMA ile pozitif boyanırlar 
(11-13).

Astroblastomların ayıcı tanısına ependimomlar baş-
ta olmak üzere papiller meningiom ve koroid pleksus 
tümörü alınabilir. Astroblastom ve ependimomların 
histomorfolojik benzerliklerinin yanısıra immunohisto-
kimyasal özellikleri de birbirine benzerlik gösterir. İm-
münohistokimyasal çalışmada GFAP ve EMA ile her iki 
tümörde de değişen oranlarda immun pozitiflik olabilir. 
Ancak ependimomdaki perivasküler psödorozetler, ast-
roblastomdakinden farklı olarak ince, uzun stoplazmik 
çıkıntılar yapar ve kan damarları çevresinde iyi gelişmiş 
aselüler fibriler bölge mevcuttur. Perivasküler psödoro-
zetler arasındaki tümör hücreleri sıkı ve ince kromatin 
paterne sahip, küçük ovoid monoton nükleuslar içerir. 
Papiller menengiomlar da ependimomlardaki psödoro-
zetlere benzeyen perivasküler papiller veya psödopa-
piller paterne sahiptir. Ancak papiller menengiomdaki 
tümör hücreleri EMA ve sitokeratin ile pozitif, GFAP ile 
negatif boyanırlar.  Ayrıca papiller menengiomlar tipik 
menengiom alanları yanı sıra dura ile ilişkilidirler. Koroid 
pleksus tümörü papiller büyüme paterni göstermesiyle 
astroblastomla karışır. Ancak çoğu koroid pleksus tümö-
rü ventrikülden gelişir. İmmünohistokimyasal olarak ko-
roid pleksus tümörü GFAP ile fokal pozitif veya negatif 
boyanırken, sitokeratin ve transtretin ile pozitif boyanır. 
(14, 15).

Astroblatomun tedavisi komplet rezeksiyondur. Düşük 
dereceli tümörlerde düzenli takip önerilir. Yüksek de-
receli ve rekürren vakalarda adjuvan tedavi uygulanır 
(10,15). 

Sonuç olarak, özellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde 
ependimom morfolojisine sahip olan tümörler saptan-
dığında, astroblastom ayırıcı tanı arasına alınması gere-
ken bir antite olarak karşımıza çıkmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Bailey P, Bucy PC. Astroblastomas of the brain. Acta Psy-
chiat Neurol 1930;5:439-461.
2. Husain AN, Leestma JE. Cerebral astroblastoma: immu-
nohistochemical and ultrastructural features. J Neurorosurg 
1986;64:657-661.
3. Jay V, Edwars V, Squire J, Rutka J. Astroblastoma: report of 
a case with ultrastructural, cell kinetic, and cytogenetic analy-
sis. Pediatr Pathol 1993; 13:323-332.
4. Kubota T, Hirano A, Sato K, Yamamoto S. The fine structure 
of astroblastoma. Cancer 1985;55:745-750.
5. Kleihues P, Cavenee WK (eds). World Health Organization 
Classification of Tumours. Pathology & Genetics. Tumours of 
the Nervous System. IARC Press, Lyon, 2000. 
6. Rubinstein LJ, Herman MM. The astroblastoma and its pos-
sible cytogenic relationship to tanycyte. An electron micro-
scopic, immunohistochemical, tissue and organ culture study. 
Acta Neuropathol 1989;78:472-483.
7. Scharenberg K, Liss L. Neuroectodermal Tumors of the Cen-
tral and Peripheral Nervous System. Williams & Wilkins, Bal-
timore; 1969; 17-29.
8. Lantos PL, Rosenblum MK. Astroblastoma. In: Kleihues P, 
Cavenee WK, eds. Pathology and genetics of tumors of the 
nervous system. 2nd ed. Lyon: International Agency for Re-
search on Cancer, 2000; 88-89.
9. Bonnin JM, Rubinstein LJ. Astroblastomas: A pathologic 
study of 23 tumors with a post operative follow-up in 13 pa-
tients. Neurosurgery 1989; 25:6-13.
10. Thiessen B, Finlay J, Kulkarni R, Rosenblum MK. Astroblas-
toma: Does histology predict biologic behavior? J Neurooncol 
1998; 40: 59-65.
11. Cabello A, Madero S, Castresana A, Diaz-Lobato R. Astro-
blastoma: Electron microscopy and immunohistochemical 
findings: Case report. Surg Neurol 1991; 35: 116-121.
12. Jay V, Edwards V, Squire J, Rutka J. Astroblastoma: Report 
of a case with ultrastructural, cell kinetic, and cytogenetic 
analysis. Pediatr Pathol 1993; 13: 323-332.
13. Brat DJ, Cohen KJ, Sanders JM, Geuerstein BG, Burger PC. 

AVCI  ve ark. 
Serebral Astroblastom

Bozok Tıp Derg 2016;6(3):83-6
Bozok Med J 2016;6(3):83-6



86

Clinicopathologic features of astroblastoma.[Abstract] J Neu-
ropathol Exp Neurol 1999; 58: 509.
14. Lantos PL, Vendenberg SR, Kleihues P. Tumors of the ner-
vous system. In: Graham DI, Lantos PL, eds. Greenfield's neu-
ropathology. 6th ed. London: Arnold, 1997; 647-652.
15. Shim YR, Gu MJ, Kim DS, Kim OL, Byun WM, Kim YJ. Cho-
roid plexus carcinoma. A report of two cases. Korean J Pathol 
2001; 35: 176-179.

AVCI  ve ark.
Serebral Astroblastom

Bozok Tıp Derg 2016;6(3):83-6
Bozok Med J 2016;6(3):83-6





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



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.

Bozok Medical Journal

BOZOK MEDICAL JOURNAL 



     Yazarlara Bilgi

 Bozok Tıp Dergisi, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve yılda dört 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) 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.

Bozok Tıp Dergisi



• Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older 
adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
• Diğer kaynak türleri için, Bkz. “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References”.
Yazı çeşitleri
Orijinal araştırmalar:
Prospektif veya retrospektif, tıbbın tüm alanları ile ilgili her türlü deneysel ve klinik çalışmalardır.
İçerik:
- Özet; Türkçe ve İngilizce olarak, ortalama 200-250 kelime olacak şekilde; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. 
 - Giriş 
 - Gereç ve yöntemler 
 - Bulgular 
 - Tartışma / sonuç 
 - Teşekkür  
 - Kaynaklar
*Makalenin tamamı, yaklaşık 5000 sözcükten uzun olmamalı, şekil ve tablo sayısı altıyı geçmemeli, kaynaklar 40’ı aşmamalıdır. 
Klinik Derlemeler:
Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlan-
malıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.İçeriği;
 - Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 - Konu ile ilgili başlıklar
 - Kaynaklar
*Derleme 5000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 4, kaynak sayısı en fazla 100 olmalıdır.
Kısa bildiriler:
      -2000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 20 olmalıdır.
Olgu Sunumu: 
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. 
İçerik:
 - Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)
 - Giriş
 - Olgu Sunumu
 - Tartışma
 - Kaynaklar
Editöre mektup
Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve sorularını içerir. 
İçerik:
 - Başlık ve özet bölümleri yoktur 
 - Mektuplar en fazla 500 kelimelik yazılardır, kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır, şekil ve tablo içermez.
 - Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. 
 - Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.
Kontrol Listesi
Makale aşağıda gösterildiği gibi ayrı dosyalar halinde hazırlanmalıdır:
1.Başvuru Mektubu
2.Başlık sayfası
3.Özet 
4.Ana metin (makale metni, teşekkür, kaynaklar, tablolar ve şekil başlıkları)
5.Şekiller
6.Yayın Hakları Devir Formu
*Yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler tip.editor@bozok.edu.tr adresine gönderilmelidir.
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Instructions For Authors

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

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

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

Bozok Medical Journal








