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TALUS KUBBESİ OSTEOKONDRAL LEZYONLARININ 
TRANSMALLEOLAR MOZAİKPLASTİ TEKNİĞİ İLE 
TEDAVİSİ

Treatment of Talar Dome Osteochondral Lesions Using 
Transmalleolar Mosaicplasty Technique
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ÖZET

Amaç: Mozaikplasti dizde olduğu gibi diğer eklemlerde de uygulanabilen etkili ve güvenli 
bir tekniktir. Sunulan çalışmanın amacı Bristol evre III -IV talar kubbe lezyonlarının trans-
malleolar osteotomi ile yapılan mozikplasti sonuçlarının değerlendirmektir. 

Hastalar ve Metod: Transmalleolar mozaikplasti işlemi yapılan sekiz erkek biri kadın top-
lam dokuz olgu çalışmaya alındı. Olguların yaş ortalamaları 38.6 yıldı (24-52 yıl). Olgula-
rın ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası; istirahat ağrısı, gece ağrısı, aktivite ağrıları görsel 
analog skala (VAS 1-10) ile 1-4 arası memnuniyet skoru (4: mükemmel, 3: çok iyi, 2: iyi, 1 
kötü), ve ameliyat sonrası eski işine veya spora dönüşü (1-3) değerlendirildi.

Bulgular: Olguların ortalama 21.8 ay (3 - 42 ay) takip süresi sonunda;  ameliyat öncesi 
ve sonrası ortalama istirahat ağrısı, gece ağrısı ve aktivite ağrıları arasındaki fark anlamlı 
bulundu. Olguların hepsinde memnuniyet skoru mükemmel ya da çok iyiydi.

Sonuç: Transmalleolar teknikle mozaikplasti işlemi evre III -IV. lezyonlar için etkili ve gü-
venli bir tedavi yöntemidir. 

Anahtar kelimeler: Talus; Mozaikplasti, Talar kubbe lezyonları, Transmalleolar 
osteotomi.

ABSTRACT

Objective: Mosaicplasty is an effective and safe technique which can be applied to other 
joints as well as knee. The aim of the study was to evaluate the results of mosaicplasty 
performed with transmalleolar osteotomy in patients with talar dome lesions of Bristol 
stage III-IV.

Patients and Methods: One female and eight male patients (nine cases in total) who 
were operated using transmalleolar mosaicplasty were included. Average age was 38.6 
years (24-52 years). Preoperative and postoperative rest pain, night pain, and activity 
pain were evaluated  via Visual Analog Scale (VAS 1-10); satisfaction score (1-4 ) and 
returning back to job or sports activity after operation (1-3) were assessed. 

Zekeriya Öztemür1, Okay Bulut1, Mehmet Vakıf Keskinbıçkı1, Hayati Öztürk1, Gündüz Tezeren1

Murat Korkmaz2
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Results: At the end of averagely 21.8 month (3-42 months) of follow-up period, differences between average 
preoperative and postoperative rest pain, night pain and activity pain (P values were p=0.007, p=0.043, and 
p=0.006 respectively) were found to be significant. Satisfaction score was excellent or very well for all cases. 

Conclusion: Mosaicplasty procedure with transmalleolar technique is an effective and safe treatment method for 
stage III-IV lesions.

Key words: Talus; Mosaicplasty; Talar dome lesions; Transmalleolar osteotomy.

GİRİŞ

Talusun Osteokondral lezyonları ağrı, şişlik, tekrarla-
yan sinovit ya da eklem içindeki serbest cisimler gibi 
farklı şekillerde semptom verebilir (1). Osteokondral 
lezyonların çoğu tek bir travma yada tekrarlayan küçük 
travmalar ile meydana gelir. Lezyon kendiliğinden iyile-
şebilir, asemptomatik kalabilir ya da ilerleyerek ağırlık 
taşıma sırasında derin ayak bileği ağrısına, eklem şiş-
liği ya da subkondral kistlerin oluşmasına neden olabi-
lir. Yüklenme sırasında kıkırdakta oluşan kompresyon 
kuvvetleri eklem sıvısının subkondral kemiğe girmesini 
sağlar. Sıvının artmış akım ve basıncı subkondral kemik-
te osteolize neden olur ve yavaşça subkondral kistler 
gelişir. Kıkırdak lezyonları ağrıyı artırmaz fakat yürüme 
sırasındaki tekrarlayan yüklenmeler ile oluşan yüksek 
basınç ve eşlik eden osteoklastik aktivite artışının ne-
den olduğu Ph düşüşü subkondral kemiğin artmış du-
yarlılığına neden olur (2).

Talusun Osteokondral lezyonlarının hyalin kıkırdak ile 
tamiri; osteokondral debritman ile birlikte otolog kond-
rosit implantasyonu (ACI), mezenşimal kök hücre imp-
lantasyonu ve osteokondral greft implantasyonu gibi 
teknikler ile yapılabilir (3-6). Hangody ve ark. çok sayıda 
osteokondral greft kullanarak uyguladıkları implantas-
yon yöntemini mozaikplasti adıyla tanıtmışlardır. (7,8). 
Çeşitli çalışmalarda bu yeni oluşan kompozit kıkırda-
ğın %80 oranında hyalin kıkırdak içerdiği gösterilmiştir 
(8,9). Diz ekleminde alınan başarılı sonuçlardan sonra, 
endikasyonlar diğer diartrodial eklemleri de kapsaya-
cak şekilde genişletilmiştir (10).

Sunulan retrospektif çalışmanın amacı Bristol evre III ve 
evre IV talar kubbe lezyonlarında, transmalleolar oste-
otomi tekniği ile yapılan mozaikplasti işleminin sonuç-
larını değerlendirmektir (11). 

MATERYAL VE METOD

Ocak 2009- Nisan 2012 tarihleri arasında Cumhuriyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kli-
niğinde Bristol evre III- IV talar kubbe lezyonu nedeni 
ile transmalleolar tekniği ile mozaikplasti işlemi yapılan 
sekiz erkek ve bir kadın toplam dokuz adet olgu retros-
pektif olarak değerlendirildi (11). Olguların yaş ortala-
ması 38.6’di (24-52 yıl).  İki olguya daha önce artrosko-
pik  drilleme işlemi yapılmıştı (Tablo 1).

Transmalleol Ostetomisi:
Genel ya da spinal anestezi altında ilgili ekstremite tur-
nike eşliğinde hazırlandıktan sonra sırasıyla anterome-
dial ve anterolateral portalerden girilerek ayak bileği 
görüntülendi. Mozaik plasti işlemine karar verilen olgu-
larda medial malleol üzerinden longitudinal insizyonla 
cilt ciltaltı dokular geçildi. medial malleol kenarlarına 
bir çift Hohmann ekartörü yerleştirilerek a. tibialis pos-
terior,  n. tibialis ve ayağın fleksör tendonları korundu. 
Osteotomiye yardımcı olmak için skopi eşliğinde ön 
arka düzlemden 1 adet Kirchner teli (K teli)  tibia aksına 
30 derece açı yapacak şekilde van Dijk’in tarif ettiği gibi 
proksimal medialden distal laterale doğru oblik olarak 
gönderildi (2).

ÖZTEMÜR ve ark.
Talus Kubbesi Osteokondral Lezyonlarinda Osteotomi

Bozok Tıp Derg. 2013,1:(1-8)
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Bozok Tıp Derg. 2013,1:(1-8)                                                   ÖZTEMÜR ve ark. 
Talus Kubbesi Osteokondral Lezyonlarinda Osteotomi

Ancak van Dijk’ 
in tekniğinden 
farklı olarak te-
lin medial malle-
olun iç köşesinin 
1-2 mm late-
ralden geçmesi 
sağlanarak talus 
eklem yüzeyine 
daha kolay eri-
şim sağlanması 
amaçlandı (2). 

Osteotomi sonrası tespit için gönderilecek vidaların ye-
rini belirlemek üzere bir ya da iki adet kılavuz K teli de 
proximalden gönderilen K teline yaklaşık 90 derece açı 
ile gönderildi ve bu K telleri üzerinden 2.7 mm kanu-
le matkap ucu ile vida deliği açılıp uygun boyda 4 mm 
kanule vida ya da malleol vidası yerleştirildi (Resim 1).  
Skopi kontrolü ardından vidalar ve klavuz K telleri çıka-
rıldı.  Sagital testere ile proximalden gönderilen telin 

kılavuzluğunda malleol osteotomisi yapıldı. 

Osteokondral greftlerin alınması:
Ameliyat öncesi Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
değerlendirmesi ile lezyonun derinliği ve boyutları 
belirlendi. Osteochondral Autograft Transfer System 
(OATS® Arthrex, Amerika Birleşik Devletleri) setinde 
bulunan çeşitli çaplardaki osteokondral greft alıcıları 
şablon ola rak kullanılarak, talustaki lezyonu en iyi kapa-
tacak şekil de yerleştirildi. Osteokondral greftlerin; çapı, 
sayısı, yerleşimi ve talusun konturları belirlendi (Resim 
2a).   Osteokondral greft çapı, sayısı, greftlerin yerleşimi 
ve talusun konturları belirlendi. Aynı taraf diz eklemine 
3-4 cm uzunluğunda medial parapatellar insizyonla ek-
lem açıldı. Diz ekstansiyona getirilerek, medial femoral 
kondil medialindeki yük taşımayan alandan; talustaki 
defektin konturlarına uygun olarak istenilen ölçü ve sa-
yıda osteokondral greft, OATS® setinin greft alıcısı yar-
dımı ile alındı (Resim 2b).

Olgu Cinsiyet Yaş Meslek  Takip        Tespit yöntemi  Lezyon            Greft Komplikasyon
  (yıl)   süresi (ay)   çapı (mm)            çapı (mm)   
1 Erkek 30 Beden eğit. 
   öğretmeni 42        2 adet malleol  12                   10  Kompleks bölgesel 
             vidası      ağrı sendromu
2 Erkek 52 Mali müşavir 39        1 adet malleol   18                  8  Kompleks bölgesel 
             vidası      ağrı sendromu
3 Erkek 27 Serbest meslek 39        1 adet malleol vidası 20                   8  -
4 Erkek 46 Müstahdem 31        1 adet malleol vidası 8                   8  -
5 Erkek 37 Şoför  17        2 adet 4.0 mm kanule 9                   8  -        
             vida
6 Erkek 49 Emekli polis 16        2 adet 4.0 mm kanule 1 0                  6  -
   memuru          vida          
7 Erkek 45 Fırıncı  6        1 adet 4.0 mm kanule 9                   8  -         
             vida
8 Kadın 38 Ev hanımı  4        1 adet malleol  9                   10  -  
             vidası 
9 Erkek 24 Laboratuar tek. 3        2 Adet 4.0 mm kanule 12            10   Derin Ven Trombozu +  
                          vida      Pulmoner embolizm 
Ortalama  38.6   21.8    10.8            8.4  
(min-maks) (24-52)   (3-42)    (8-12)           (6-10)

Tablo 1. Olguların yaş, cinsiyet, meslek, takip süresi, tespit yöntemi, lezyon çapı, greft çapı ve mozaikplasti işlemi 
sonrası oluşan komplikasyonları gösterilmiştir. 

Resim 1. Malleol Vidası
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Osteokondral greftlerin yerleştirilmesi:
Osteokondral greftlerin yüksekliklerine uygun şekilde 
OATS® setinde bulunan aparat ile greft tünelleri açıldı 
(Resim 2c). Aligment rodu ile tünel derinliği ve alig-
menti kontrol edildi. Osteokondral greft alıcı yardımıyla 
ile osteokondral greftler yerleştirilerek sette bulunan 
tamp ile konturları talus yüzeyine uygun hale getirildi 
(Resim 2d.). Ayak bileğine hareket verilerek greftlerin 
tibiyal eklem yüzü ile uyumu sağlandı.

Mediyal malleol tespiti:
Daha önce kılavuz olarak gönderilen iki adet K teli yardı-
mıyla mediyal malleolün anatomik olarak redüksiyonu 
yapıldı. Bu teller üzerinden gönderilen, uygun boyda bir 
yada iki adet kanule vida ya da redüksiyon sağlandıktan 
sonra K telleri çıkarılarak gönderilen malleol vidaları ile 
son tespit yapıldı (Resim 2e.). Radyolojik kontrolün ar-
dından emici diren konularak katlar kapatılıp kısa bacak 
alçısı uygulandı. 

Ameliyat sonrası takip:
İlgili ekstremite altı hafta boyunca kısa bacak alçısında 
tutuldu. Ardından iki hafta aktif ayak bileği egzer sizleri 
yapıldı ve sonrasında iki hafta kısmı basmasına izin ve-
rildi. Ameliyat sonra 10. haftada tam yüklenmeye izin 
verildi.

Sonuçların Değerlendirmesi:
Olguların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde-
ki; gece,istirahat ve aktivite ağrıları Vizüel Analog Skala 
(VAS 1-10) ile, memnuniyet skoru 1-4 arası puanlama 
yöntemi (4: mükemmel, 3: çok iyi, 2: iyi, 1: kötü) ile ve 
ameliyat sonrası eski işine veya spora dönüşü 1-3 arası 
puanlama yöntemi (1: spora ya da işine döne memiş, 2: 
spora ya da işine sağlıklı olduğu dönemden daha düşük 
performansla dönmüş, 3: sağlıklı olduğu dönemdeki 
performansla spora yada işine dönmüş). 

ÖZTEMÜR ve ark.
Talus Kubbesi Osteokondral Lezyonlarinda Osteotomi
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   Ameliyat öncesi  Ameliyat sonrası ± P değeri
   ± Standart hata  Standart hata 
İstirahat ağrısı 
(VAS 0-10)  5.9±0.5   1.1±0.1   0.007
Gece ağrısı 
(VAS 0-10)  3.4±0.9   1.0±0.00   0.043
Aktivite ağrısı 
(VAS 0-10)  8.8±0.1   1.3±0.2   0.006

Tablo 2. Olguların mozaikplasti öncesi ve sonrası istirahat ağrısı, gece ağrısı ve aktivite ağrısı ortalama ve standart 
hataları (SEM) gösterilmiştir. 

Resim 2. a. OATS® setinde bulunan çeşitli çaplardaki 
osteokondral greft alıcıları şablon olarak kullanılarak, 
uygun greft çapının belirlenmesi. b. Femur medial 
kondil medialinden OATS® greft alıcısı ile osteokon-
dral greftlerin alınması. c. OATS® ile talusta tünellerin 
açılması. d. Osteokondral greftler yerleştirildikten 
sonraki görünüm. e. İki adet kanüle vida ile medial 
malleolün tespiti.  
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TARTIŞMA

Evre III-IV talar kubbe lezyonlarının transmalleolar os-
teotomi ile birlikte dizden talusa osteokondral greft 
transferi ile tedavisini yaptığımız olguların değerlendi-
rildiği bu çalışmada uygulanan tedavi yönteminin etkili 
olduğu görüldü. Çalışmamızdaki olguların tamamında 
mükemmel ve çok iyi sonuç elde edilirken sa-

dece bir olguda ciddi bir komplikasyon olan derin ven 
trombozuna bağlı akciğer embolisi görüldü. Ancak olgu 
sadece tıbbi tedavi ve gözlem ile başka komplikasyon 
gelişmeden tamamen iyileşti. İki olgumuzda ise komp-
leks bölgesel ağrı sendromu gelişti. 

Figür 1. Olgularun moza-
ikplasti öncesi ve sonrası 
istirahat ağrısı, gece ağrısı 
ve aktivite ağrısı,  ortalama 
ve standart hataları (SEM) 
gösterilmiştir. ( * p<0.05 )

İstatistiksel değerlendirme Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) (statistical software 15.0 for 
Windows ,SPSS Inc, Chicaco, IL) ile yapıldı. Tanımlayıcı 
istatistik ortalama, ortanca, standart hata,  minimium 
ve maksimum değerleri belirlendi. Olguların ameliyat 
öncesi ve ameliyat sonrası  VAS istirahat ve VAS aktivi-
te değerleri the Wilcoxon testi kullanılarak değerlendi-
rildi. P değerinin 0.05 ten küçük olması anlamlı olarak 
kabul edildi. 

Sonuçlar:
Olguların ortalama 21.8 ay (3 - 42 ay) takip süresi so-
nunda;  ameliyat öncesi ve sonrası ortalama istirahat 
ağrısı, gece ağrısı ve aktivite ağrıları arasındaki fark an-
lamlı bulundu (P değerleri sırası ile p=0.007, p=0.043, 

p=0.006)( Tablo 2, Figür 1). Olguların hepsinde memnu-
niyet skoru mükemmel ya da çok iyiydi. Bir olgu sağlıklı 
olduğu dönemden daha düşük performansta işine dön-
dü. Diğer olguların hepsi sağlıklı oldukları dönemdeki 
düzeyde işlerine döndü. İki olguya medial malleoldeki 
vidaların çıkarımı sırasında ikinci bakı ayak bileği artros-
kopisi yapıldı. Eklem yüzeyinde makroskopik olarak tam 
iyileşme saptandı. İki olguda ilk takiplerinde kompleks 
bölgesel ağrı sendromu gelişti. Ancak sonraki takiple-
rinde tamamen düzeldi. Bir olguda ise ameliyattan üç 
hafta sonra derin ven trombozu dördüncü haftada ise 
buna bağlı akciğer embolisi gelişti ve tıbbi tedavi ile 
tamamen iyileşti. Hiçbir olguda donör bölgesine yada 
medial malleol osteotomisi ile ilgili komplikasyon izlen-
medi.
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Hangody talar kubbe lezyonu nedeniyle 36 olguya mo-
zaikplasti yapmış (12), ortalama 4,2 yılık takip sonucun-
da Hannover puanlarına göre 28 olguda mükemmel 6 
olguda iyi ve sadece 2 olguda orta sonuç almıştır. Ça-
lışmasında sekiz olguya ikinci bakı artroskopi yapma 
şansı olduğunu ve hepsinin lezyonların artroskopik 
olarak tamamen iyileştiğinden bahsetmiştir. Bizde ol-
gularımızda iki tanesine mediyal malleoldeki vidala-
rın çıkarılması sırasında ikinci bakı artroskopi yaptık 
ve lezyonların tamamen iyileştiğini gördük. İkinci bakı 
artroskopi yapılan olgulardan birinin ameliyat son-
rası direkt grafilerinde subkondral kemik hizasında 
bir basamaklanma dikkati çekmişti. Ancak ikinci bakı 
artroskopide eklem yüzü tamamen pürüzsüzdü. Bu-
nun nedeni greft alınan bölgedeki kıkırdak kalınlığı 
ile talusun kıkırdak kalınlığının birbirine eşit olmama-
sındandır. Orta dönemde klinik olarak herhangi bir 
sorun yaratmasa da uzun dönem etkilerini bilinmedi-
ğinden ameliyat öncesi MRI ile planlama yapılarak en 
uygun donör bölgenin saptanabileceğini düşünüyoruz. 

Tuluhan ve arkadaşları aynı teknikle tedavisini yap-
tıkları 32 olgunun 24 aylık takip sonrasında Amerikan 
Ayak ve Ayak Bileği Cemiyeti Skorunun (AOFAS) 59.1’ 
den 87.9’e yükseldiğini bildirmişlerdir (13). 1,5 cm ça-
pından büyük lezyonlarda hatta geç evrelerde bile bu 
tekniğin kullanılabileceğini söylemişlerdir. Kılıç ve arka-
daşları ise sekiz olguluk serilerinde AOFAS puanın 58’ 
den 89 ‘a yükseldiğini bir olgu dışında komplikasyon 
görülmediğini ve kontrol MRI’ larında tüm olgularda 
iyileşme görüldüğünü bildirmiştir (14). Sonuç olarak 
kullandıkları tekniğin efektif, hyalin kıkırdak oluşumu-
nu kolaylaştırdığı, komplikasyonsuz ve kısa öğrenme 
eğrisine sahip olduğunu bildirmişlerdir. Mozaikplasti 
tekniğinin en önemli avantajı işlem sonucunda trans-
fer edilen hyalin kıkırdağın uzun süre canlılığını devam 
ettirebilmesidir. Kondrosit implantasyonunda da hya-
lin kıkırdak elde etmek mümkündür ( 15-17). Ancak 
mozaikplasti ile kıyaslandığında çok daha pahalı ve iki 
aşamalı cerrahi gerektiren bir çözümdür ( 13,18-19). 

Talar Dome Mozaikplastisinin belki de en önemli deza-
vantajları malleol osteotomisi gerektirmesi ve diz ekle-
mindeki donör alan morbiditesidir. Erken dönemde ise 
donör bölgesindeki kanama en muhtemel komplikas-
yondur. Feczkó bu muhtemel komplikasyonu önlemek 
için donör bölge için fibrokartilaj tıkaçlar önermiştir 
(20). Kendi olgularımızın hiçbirinde kanamaya bağlı 
şişlik ve ağrı komplikasyonu görülmedi. Özellikle bü-
yük lezyonlarda donör bölge kanamasını azaltmak için 
emilebilir tıkaçların faydalı olacağını düşünüyoruz. Han-
gody 36 olgunun altısında donör bölgede orta derece 
ağrı olduğunu bildirmiştir (12,21). Bizim olgularımızın 
hiçbirinde donör bölgesine ait ağrı görülmedi. Kendi 
olgularımızda direnler çekildikten sonra uyguladığımız 
sürekli pasif egzersizlerin (CPM)  bu komplikasyonu 
azaltabileceğini düşünüyoruz. Donör bölgesi seçiminin 
de ameliyat sonrası donör bölgesi morbidite de önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Olgularımızın hepsinde donör 
bölge olarak medial kondilin mediyalini tercih ettik.

Olgularımızın iki tanesinde; altıncı haftada alçının çıka-
rılmasından sonra ki aylık kontrollerinde tespit ettiğimiz 
ve 1-2 ay boyunca devam eden, direkt grafilerde; mini-
mal osteopeni bulgu ları yanında ayak ve ayak bileğinde 
orta derecede ağrının eşlik ettiği kompleks bölge sel ağrı 
sendromu benzeri bir tablo görüldü. Ancak aktif pasif 
egzersizlerin başlanması ve yük verilmesinden sonra 
hızla klinik ve radyolojik düzelme saptandı. Kompleks 
bölgesel ağrı sendromu gelişmesinin önlenmesinde 
sağlam bir medial malleol tespitinin ve erken hareket-
lere izin verilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.  

Çalışmamızın en önemli limitasyonları; kontrol grubu-
nun olmaması, olgu sayısının az olması ve ikinci bakı sı-
rasında etik nedenlerden dolayı biyopsi alınamamasıdır.
Sonuç olarak Bristol evre III ve IV talar kubbe lezyonla-
rının tedavisinde transmalleolar osteotomi yöntemi ile 
uygulanan mozaikplasti tedavisinin uygun yaş, uygun 
endikasyon ve doğru teknik kullanıldığında;  etkili gü-
venilir, ekonomik bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. 
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ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı toraks travmasına uğramış hastalardan edindiğimiz deneyimin  
paylaşılması ve elde ettiğimiz verilerin literatür ile karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 ve Ağustos 2012 tarihleri arasında toraks travması sonrası 
acil servise başvuran 195 hasta yaş, cinsiyet, travma şekli, yapılan tedavi biçimi ve hasta-
nede kalış süreleri açısından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: İncelenen olguların 39’u (%20) kadın, 156’sı (%80) erkekti. Yaş ortalaması 40,2 
yaş (3-93 yaş) olarak saptandı. Künt göğüs travması sonrası başvuran hastaların sayısı 
139 (%71,2) iken hastaların 56’sında (%29,8) etken penetran yaralanma idi. En sık sap-
tanan toraks yaralanması kot fraktürü (%47,1) olarak belirlendi. 41 hastada (%21) eşlik 
eden yaralanma saptandı ve bunların 23’ü ekstremite (%56), 16’sı kafa (%39) ve 2’si kar-
diak (%5) yaralanma olarak hesaplandı. Yaralanma biçimine bağlı olarak 89 hasta (%45,6) 
konservatif tedavi ile takip edilirken 80 hastaya (%41) tüp torakostomi, 7 hastaya(%3,6) 
torakoskopi ve 19 hastaya (%9,8) torakotomi ameliyatları uygulandı. Mortalite oranı %2 
(n=4) olarak hesaplandı.

Sonuç: Toraks travmalarında saptanan yüksek mortalite oranı ancak doğru ve hızlı biçim-
de yapılan tanı ve tedavi ile azaltılabilir.

Anahtar kelimeler: Toraks, Göğüs travması, Tüp torakostomi, Torakotomi   

ABSTRACT

Background: The aim of this study is to share the experience we gained in the patients 
with thoracic trauma and to compare our data with the literature.

Material And Method: One hundred and ninety-five patients who were presented to 
emergency unit with chest trauma between January 2010 and August 2012 were analy-
sed retrospectively by age, gender, type of trauma, method of treatment and time of 
hospital stay.
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Results: Thirty-nine (20%) patients were female an one hundred and fifty-five (80%) patients were male. The 
mean of the patients’ ages was 40,2 (3-93 years). 139 (71,2%) patients had blunt and 56 (29,8%) patients had 
penetrating chest trauma.  The most seen thoracic injury was rib fracture (47,1%). Accompanying traumas were 
observed in 41 (21%) patients and they were in extremity in 23 (56%), head in 16 (39%) and heart in 2 (5%) cases. 
In relation with the type of injury, 89 (45,6%) patients were conservatively treated while 80 (41%) patients were 
treated with tube thoracostomy while thoracoscopy was performed on 7 (%3,6) and thoracotomy on 19 (9,8%) 
patients. The mortality rate was calculated as 2% (n=4).

Conclusion: The high rate of mortality recognised in thoracic trauma can be reduced by true and fast decisions in 
diagnosis and treatment of the patients.

Key words: Thorax, Chest trauma, Tube thoracostomy, Thoracotomy

GİRİŞ

Travma tüm yaş gruplarında kardiyovasküler hastalık-
lar ve kanserden sonra üçüncü en sık ölüm sebebidir 
(1). Hayatın ilk dört dekadında travmaya bağlı gelişen 
ölümlerin %20-25’inden göğüs travmaları sorumludur 
(2). Toraks travmaları travma sonrası hastaneye yatırı-
lan hastaların yaklaşık 1/3’ünü oluşturmakta (3), sıklık 
açısından ise kafa ve ekstremite travmalarından sonra 
üçüncü sırada yer almaktadır (4). Göğüs travmalarına 
sıklıkla diğer sistemlere ait organ yaralanmalarının eşlik 
etmesi mortalite ve morbidite oranlarının önemli ölçü-
de yükselmesine neden olmaktadır (5). Bu nedenle gö-
ğüs travmalı hastaların tanı ve tedavisinin doğru ve hızlı 
şekilde gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

Çalışmamızda göğüs travması sonrası başvuran hastalar 
travmanın nedeni, oluşan göğüs patolojileri ve tedavi 
şekilleri açısından değerlendirilmiş ve elde edilen so-
nuçların literatür ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Ocak 2010 ve Ağustos 2012 tarihleri arasında göğüs 
travması sonrası Acil Servis ve Göğüs Cerrahisi poliklini-
ğine başvuran ve sonrasında hastaneye yatırılarak takip 
veya tedavi edilen 195 hasta incelendi. Tüm hastalar 
yaş, cinsiyet, travmanın oluş nedeni, eşlik eden ekstra-
torasik yaralanmalar, yapılan tedavinin biçimi, 

hastanede kalış süresi ve mortalite durumu açısından 
retrospektif olarak değerlendirildi.
Hastaların tümü dikkatli fizik muayenesi yapıldıktan 
sonra yandaş yaralanma belirlendiğinde multidisipli-
ner olarak değerlendirildi. 11 hasta fizik muayenesinin 
ardından acil olarak ameliyata alındı, geriye kalan tüm 
hastalar  bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirildi.
Hastaların yaş ortalaması yıl, hastanede kalış süreleri 
ise gün olarak hesaplandı.
Göğüs travmaları oluş biçimine göre künt ve penetran 
olarak ikiye ayrılarak değerlendirildi. Künt travmaları 
trafik kazaları, düşme, darp ve büyük baş hayvan çarp-
maları oluşturmakta iken penetran travma grubunda 
ateşli silah yaralanmaları ve kesici-delici alet yaralan-
maları yer almaktaydı.
Konservatif tedavi yöntemleri içinde dinlenme ve anal-
jezik kullanımı, interkostal blokaj, solunum fizyoterapi-
si, mekanik ventilatör uygulamaları yer alırken; cerrahi 
tedavi yöntemleri olarak tüp torakostomi, torakoskopi 
ve torakotomi kabul edildi. Başvuru anında tüp torakos-
tomi uygulanan ancak takiplerinde gerekli görüldüğü 
için başka cerrahi girişim uygulanan hastalarda tedavi 
biçimi olarak daha major olan uygulama kaydedildi.  
Hastalar taburcu edildikten sonra ilk kontrollerine on 
gün, daha sonrası kontrollerine ise ilk kontrollerinden 
dört hafta sonra çağrıldı.
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Elde edilen verilerin ikili karşılaştırmaları ki-kare testi ile 
yapıldı ve bulunan p 0.05 değerleri anlamlı olarak kabul 
edildi. İstatistiksel testler Windows Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS)-16 programı ile yapıldı.

BULGULAR

Olguların 39’u (%20) kadın, 156’sı (%80) erkek idi. To-
raks travmalarının erkeklerde görülmesi anlamlı dere-
cede yüksekti(p˂0.001). Künt göğüs travması sonrası 
başvuran hastaların sayısı 139 (%71,2) iken hastaların 
56’sında (%29,8) etken penetran yaralanma idi. Künt 
toraks travması ile başvuran hastaların 36’sı (%25,8) ka-
dın, 103’ü (%74,2) erkek iken penetran toraks travması 
saptanan hastaların 3’ü (%5,3) kadın, 53’ü (%94,7) er-
kekti. En sık saptanan künt göğüs travması sebebi trafik 
kazası (%63) iken kesici-delici alet yaralanmaları penet-
ran travmaların %62.5’ine etken olarak bulundu. Trav-
ma olgularının etyolojik faktörlere göre sınıflandırılması 
Tablo 1’de özetlenmiştir.

Yaş aralığı 3 ile 93 arasında değişmekte olup yaş 
ortalaması 40.2 olarak hesaplandı. Künt göğüs travması 
saptanan hasta grubundaki yaş ortalaması 45,1 iken 
penetran göğüs travması sonrası başvuran hasta-
lardaki yaş ortalaması 28,1 olarak bulundu. İki gruptaki 
hastaların yaş ortalamaları karşılaştırıldığında penetran 
göğüs travması geçiren hastaların ortalama yaşının künt 
travma grubundakilerden istatistiksel olarak anlamlı 
derecede küçük olduğu saptandı (p˂0.05).   

Hastalarda en sık rastlanan toraks patolojisi kot frak-
türü idi (n=91). Büyükbaş hayvanların neden olduğu 2 
travma olgusu, çoklu kot fraktürüne bağlı yelken göğüs 
gelişmesi üzerine yoğun bakım koşullarında mekanik 
ventilatör ile takip edildi ve göğüs duvarına internal 
fiksasyon uygulandıktan sonra taburcu edildi. Toraks 
travması sonrası gelişen bulgular Tablo 2’de belirtilmek-
tedir.  

Göğüs travması sonrası başvuran hastaların 41’inde 
(%21) eşlik eden yaralanma saptandı. Bu hastaların 
23’ünde ekstremite (%56), 16’sında kafa (%39) ve 
2’sinde kardiak (%5) yaralanma bulunmaktaydı.
Yaralanma biçimine bağlı olarak 89 hasta (%45,6) 
konservatif tedavi ile takip edilirken 80 hastaya (%41) 
tüp torakostomi, 7 hastaya(%3,6) torakoskopi ve 19 
hastaya (%9,8) torakotomi ameliyatları uygulandı. 
Vital bulguları stabil, komplikasyona sebep olmamış 
kot fraktürü ve minimal pnömotoraks yada plevral ef-
füzyonu olan hastalar konservatif tedavi ile takip edildi. 
Bu hastalara istirahat, solunum fizyoterapisi, intravenöz 
antibiyotik (ampisilin-sulbaktam 4x1000 mg/gün doz-
unda), analjezik tedavi ve gerekli durumlarda interkos-
tal blokaj uygulandı. Başvuran hastalardan 11’i yapılan 
ilk fizik muayenelerinin ardından hemodinamik instabi-
lite ve şok saptanması nedeniyle acil olarak ameliyata 
alındı, %10’un üzerinde pnömotoraks ve radyolojik 
görüntülemede masif hemotoraks saptanan hastalara 
tüp torakostomi uygulandı. 
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Tablo 1. Toraks travmalarının etyolojik faktörlere göre 
sınıflandırılması

Etyoloji            Hasta     % 
    Sayısı 
Künt travma     71,2 
     Trafik kazası    88 
     Düşme         25 
     Büyükbaş hayvan nedenli travma  16 
     Darp     10 
Penetran travma     29,8 
     Kesici-delici alet yaralanması 35  
     Ateşli silah yaralanması  21 
Toplam    195  100 

          Künt travma         Penetran travma
Bulgu            Sayı      %              Sayı      %
Kot fraktürü           91       65,5             --           --
Pnömotoraks           15       10,8            18         32,1
Hemotoraks           10         7,2            20         35,7
Hemopnömotoraks             2         1,4              5           8,9
Diafragma rüptürü            --            --              6         10,8
Akciğer kontüzyonu           19       13,7               --           --
Akciğer parankim hasarı    --            --              7         12,5
Yelken göğüs             2         1,4 
Toplam                          139         100            56          100

Tablo 2. Göğüs travmalarında saptanan bulgular
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Toraks tüpü olan hastalardan 8’ine drenajın 1500 cc’nin 
üzerinde olması ve serum hemotokrit/hemoglobin 
düzeylerinde düşme saptanması üzerine torakotomi 
ameliyatı uygulandı. Torakoskopik cerrahi ile diafragma 
rüptürü saptanan 6 hastaya diafragma tamiri ve tüp 
torakostomi sonrası fibrotoraks gelişen 1 hastaya de-
lokülasyon ve debridman ameliyatı yapıldı. Torakotomi 
yapılması gereken 19 hastadan 7’sine (%36,8) paran-
kim tamiri ve kanama kontrolü, 7’sine (%36,8) wedge 
rezeksiyon/segmentektomi, 3’üne (%15,9) lobektomi 
ve 2’sine (%10,5) bilobektomi operasyonları uygulandı. 
Uygulanan tedavi yöntemleri Tablo 3’te özetlenmekte-
dir.

Hastanede kalış süresi tüm göğüs travması olgularında 
ortala 5,3 gün iken bu sayı künt travma grubunda 5,27 
gün ve penetran travma hastalarında 5,37 gün olarak 
hesaplanmıştır.
Çalışmamızda mortalite oranı 4 hasta ile %2 olarak 
hesaplandı. Bu hastalardan birisi araç içi trafik kazası 
sonrası göğüs ve kafa travması sonrası şuuru kapalı 
olarak acil servise getirilmiş ve hemotoraks saptanarak 
tüp torakostomi uygulanmış ancak intrakranial hemora-
ji nedeniyle kaybedilmiştir. İkinci olgu kesici-delici alet 
yaralanması sonrası 3. saatte acil servise ulaşmış ve 
hemotoraks nedeniyle acil torakotomi uygulanmış an-
cak ciddi kardiak yaralanma nedeniyle kaybedilmiştir. 
Üçüncü olgu ateşli silah yaralanması sonrası acil servise 
kardiak arrest halinde getirilmiş ve acil serviste resus-
itatif torakotomi uygulanmasına rağmen major pul-
moner damar yaralanması nedeniyle kaybedilmiştir. 
Dördüncü hasta araç dışı trafik kazası sonrası göğüs ve 
batın travması ile acil servise getirilmiş, pnömotoraks 
nedeniyle tüp torakostomi uygulanmış ancak yoğun 

bakımda takip edilirken multiorgan yetmezliği nedeni-
yle kaybedilmiştir.   

TARTIŞMA

Toraks travmaları akciğerler, kalp ve büyük damarlar gibi 
hayati organları etkileyerek tüm vücutta oksijenizasyon 
ve perfüzyon bozukluklarına yol açması nedeniyle trav-
maya bağlı ölümlerin önemli sebeplerindendir (6,7).
Ülkemizde toraks travmasına uğrayan erişkinlerin yaş 
ortalamasının 37 ile 42 arasında değiştiği (2,8,9) ve 
erkeklerde daha sık görüldüğü bilinmektedir (9,10). 
Çalışmamızda literatüre uyumlu olacak şekilde göğüs 
travmasına ortalama 40,2 yaşında ve erkeklerin daha 
sık oranda maruz kaldığı saptanmıştır.
Çeşitli çalışmalarda künt toraks travmalarının sıklığının 
%58,7-75,8 arasında, penetran toraks travmalarının 
sıklığının ise %24,1-41,3 arasında değiştiği; künt gö-
ğüs travmalarında en sık sebebin trafik kazaları iken 
penetran göğüs travmalarındaki en sık sebebin kesici-
delici alet yaralanmaları olduğu  bildirilmiştir (11,12). 
Çalışmamızda literatüre paralel olacak şekilde bulgular 
saptanmış ancak içinde bulunduğumuz bölge nedeniy-
le büyükbaş hayvanların sebep olduğu yaralanmalara 
daha sık rastlandığı fark edilmiştir.
Toraks travmalarının önemli bir kısmında çoklu organ 
yaralanması meydana gelmekte ve bu durum mortali-
teyi ciddi bir biçimde etkilemektedir. Ülkemizde toraks 
travmalı hastaların %17,7 ile %77,3 oranında izole to-
raks travması saptanmaktadır (2,10). Çalışmamızda izo-
le toraks travmasının sıklığı literatüründen farklı olarak 
%78,9 olarak hesaplanmıştır. Aynı zamanda toraks trav-
malarına eşlik eden toraks dışı patolojilerin rastlanma 
sıklığı literatürde %30-35 arasında değişmekte iken 
(8-11) bu oran bizim çalışmamızda %21 olarak saptan-
mıştır.
Toraks travmaları göğüs duvarını oluşturan tüm kemik 
yapıları etkileyebilir. Sıklıkla künt toraks travmaların-
da görülmekle birlikte tüm toraks travmalarının %29-
75’inde tek veya çoklu kot fraktürleri saptanmaktadır 
(8-10). Çalışmamızda da kot fraktürleri göğüs travmala-
rında en sık rastlanan bulgu idi.

Tedavi Yaklaşımları Hasta sayısı %
Konservatif tedavi 89  45,6
Tüp torakostomi  80  41
Torakoskopi  7  3,6
Torakotomi  19  9,8
Toplam   195  100

Tablo 3. Tedavi yaklaşımları
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Toraks travmalarında rastlanan toraks içi yaralanmalara 
bağlı pnömotoraks, hemotoraks ve hemopnömotoraks 
gelişmektedir (8-10, 13). Ülkemizde toraks travmaları-
na bağlı en sık görülen intratorasik yaralanmanın pnö-
motoraks olduğu (8,9) ve %11-12,5 oranında akciğer 
kontüzyonu geliştiği (9,10) bilinmektedir . Çalışmamız-
da literatüre uyumlu olarak 33 (%16,9) hastada pnömo-
toraks geliştiği saptanmıştır.  19 hastada (%13,7) sap-
tadığımız akciğer kontüzyonu sıklığı literatürde verilen 
oranın bir miktar üzerindedir.

Diafragma rüptürü sıklıkla künt toraks travması son-
rasında olmak üzere %2,3-8 oranında görülmektedir 
(8-10). 6 (%3,1) hastada saptadığımız diafragma rüp-
türlerinin tamamı literatürde ifade edildiğinin tersine 
penetran göğüs travması sonucu oluşmuştu. Olguların 
tamamında torakoskopik tamir uygulandı.

Göğüs travması olgularının  çoğu torakotomi dışındaki 
yöntemlerle tedavi edilebilir. Göğüs travmalarında to-
rakotomi endikasyonu %3,9-13,8 arasında değişmekte-
dir (14). Çalışmamızda tüp torakostomi uygulama oranı 
%41, torakotomi oranı ise literatüre uygun olarak %9,8 
idi.

Künt toraks travmalarında mortalite oranı penetran 
toraks travmalarına göre daha yüksektir ( 15). Toraks 
travmalarındaki mortalite oranı %2,8-6,6 arasında de-
ğişmektedir (9-11). Çalışmamızda mortalite oranı %2 
olarak hesaplandı. Kaybedilen 4 hastadan ikisi künt, iki-
si ise penteran toraks travması sonrası başvurmuştu.
Sonuç olarak göğüs travmaları, çoğunlukla multi sistem 
yaralanması şeklinde görüldüğünden travma konusun-
da deneyimli ve multidisipliner yaklaşım sağlayabilecek 
merkezler tarafından değerlendirilmelidir. Tanı ve te-
davide atılacak hızlı ve doğru adımlar mortalite oranını 
azaltma konusunda fayda sağlayacaktır.    
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ÖZET

Bu yazıda, Eylül 2003- Eylül 2011 tarihleri arasında femur boyun kırığı tanısıyla çoklu ka-
nüle vida ile cerrahi olarak tedavi edilen 43 hastanın sonuçlarını değerlendirmeyi amaç-
ladık. Çalışmada değerlendirilen hastaların yaş ortalaması 44,71 olup; 24 tanesi erkek, 
19 tanesi kadındı.  Hastaların femur boyun kırıkları Garden Sınıflamasına göre; 4 tanesi 
Tip 1 kırık, 13 tanesi Tip 2 kırık, 15 hasta tip 3 kırık ve 11 hasta tip 4 kırık olarak değerlen-
dirildi. Pauwell sınıflamasına göre ise 10 hastada Tip 1, 14 hastada Tip 2 ve 19 hastada 
Tip 3 kırık olarak değerlendirildi. Tüm hastalar ortalama 2,1 gün içerisinde ameliyat edil-
di. 1 hastaya 4 adet, 42 hastaya 3 adet 6,5 luk spongioz kanüle vida ile tespit uygulandı. 2 
hastada lateralden uygulanan kesi ile açık redüksiyon yapmak gerekirken 41 hastada ka-
palı redüksiyon uygulandı. Hastalarımızın ortalama takip süreleri 42 ay olarak kaydedildi 
ve hastaların 25 tanesinde çok iyi, 6 tanesinde iyi, 4 tanesinde orta ve 8 tanesinde kötü 
sonuç tespit edildi. 4 hastada kaynamama ve 4 hastada avasküler nekroz (AVN) gelişti. 
Sonuç olarak uygun endikasyonlarda femur boyun kırıklarının tedavisinde çoklu kanüle 
vida uygulamasının yeterli ve güvenilir olduğu sonucunu çıkardık.

Anahtar kelimeler: Femur boyun kırığı, Kanüle vida, Garden sınıflaması, Pauwell 
sınıflaması 

ABSTRACT

We assessed the outcomes of forty-three patients with femoral neck fractures who were 
treated with multiple cannulated screws between September 2003 and September 2011. 
The mean age was 44,71 and there were 24 male and 19 female patients. Distribution 
of fractures to Garden classification: 4 patients type 1, 13 type 2, 15 type 3 and 11 type 
4 and to Pauwell classification: 10 patients type 1, 14 type 2, 19 type 3 . The mean 
time between the injury and the operation was 2,1 days. 42 patients with femoral neck 
fractures were fixed with 3 parallel cannulated screws and 1 with four screws. 2 patients 
were operated on via the lateral approach and open reduction -internal fixation, on the 
other hand 41 patients were treated by closed reduction and internal fixation. Mean 
follow-up was 42 months. 
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The outcome was excellent in 25 patients, good in 6, fair in 2 and poor in 8. Non-union of the fracture developed 
in 4 patients and avascular necrosis of the femoral head in 4 patients. We conclude that the treatment of femoral 
neck fractures with multiple cannulated screws in appropriate indications is satisfactory and reliable.

Key words: Femoral neck fracture, Cannulated screw, Garden classification, Pauwel classification.

GİRİŞ

İleri yaş, vertigo, bunama, kötü huylu tümörler ve kar-
diyopulmoner hastalıklar olduğu kadar genç hastalar-
daki yüksek enerjili yaralanmalar da femur boyun kırığı 
tehlikesi ile ilişkilidirler. Bu kırıklar femur başının kan 
dolaşımını olumsuz etkileyen kapsül içi kırıklardır (1).
Femur boyun kırıklarının tedavisi hastaların yaşına ve 
kırıkların özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir 
(2,3,4). Femur boynunun büyük kısmı kapsül içidir ve 
bu bölgede kaynama endostealdir. Femur boyun kırık-
larında, kırık hematomuna bağlı oluşan kapsül içi basın-
cın artması femur başının kanlanmasını azaltabileceği 
bildirilmiştir (5). Bu nedenlerle femur boyun kırıkları 
avasküler nekroz (AVN) ve kaynamama gibi çok ciddi 
komplikasyonları açısından acil ve dikkatlice değerlen-
dirilmesi gereken kırıklardandır. Ameliyat zamanı ile 
kırık oluş zamanı arasında geçen sürenin AVN gelişme 
riski ile doğrudan ilişkisi vardır (6). Hastanın fizyolojik 
yaşı, aktivitesi, sistemik hastalıkların varlığı, kemik ka-
litesi, kırığın ayrışma derecesi göz önüne alınarak içten 
tespit veya protez arasında seçim yapılabilir. Özellikle 
genç hastalarda protez tercihi ilk tedavi seçenekleri ara-
sında olamayacağından, ilk 12 saat içerisinde anatomik 
redüksiyon ve stabil tespit uygulaması çok önemlidir. 
Biz bu çalışmamızda spongioz kanüle vidalarla kapalı 
redüksiyon ve içten tespit uygulanan hastaların sonuç-
larını değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM VE BULGULAR

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortope-
di kliniğinde femur boyun kırığı nedeniyle, 2003-2011 
yılları arasında spongioz kanüle vida ile tespit uygula-
nan 48 hasta değerlendirildi. Kontrollere gelmeyen ve 
verileri tam olarak toplanamayan 5 hasta çalışmaya 
alınmadı. 43 hastadan 2 tanesinde kanüle vida uygu-

lanan bilateral femur boyun kırığı mevcuttu. Değer-
lendirilen 43 hastanın 19 tanesi ( %44,2) kadın ve 24 
tanesi (% 55,8) erkek idi. Çalışmada değerlendirilen 43 
hastanın yaş ortalaması 44,71 idi ( 15-74 yaş). Kırıkların 
23 tanesi (%51,1) sağ, 20 tanesi (%44,5) sol femurda, 2 
tanesi(%4,4) bilateral idi.  Hastaların femur boyun kı-
rıkları Garden Sınıflamasına göre; 4 tanesi Tip 1 kırık, 
13 tanesi Tip 2 kırık, 16 hasta tip 3 kırık ve 12 hasta 
tip 4 kırık olarak değerlendirildi. Pauwell sınıflamasına 
göre ise 10 hastada Tip 1, 15 hastada Tip 2 ve 20 has-
tada Tip 3 kırık olarak değerlendirildi. Etyolojik olarak 
genç hastalarda genellikle yüksek enerjili travmalar ön 
planda iken, yaşlı hastalarda ise osteoporoz ve düşük 
enerjili travmalar ön planda idi; hastaların 19 tanesin-
de (%44,2) trafik kazası, 7 tanesi (%16,3) yüksekten 
düşme, 17 tanesinde (%39,5) yürürken düşme öyküsü 
mevcuttu. 

Tüm hastaların ilk başvuruları hastanemiz acil servisine 
oldu. Yapılan ilk değerlendirmeden sonra, çekilen gra-
filerinde femur boyun kırığı tanısı konulan hastalar acil 
ameliyata alınmak üzere hızla ameliyat öncesi hazırlık-
larına başlandı ve genel durumları uygun olan en erken 
sürede ameliyata alındı. Tüm hastalar ortalama 2,1 ( 6 
saat -6 gün ) gün içerisinde ameliyat edildi. Cerrahi teda-
vi sonrası başarılı sonuçlarla birlikte kötü sonuçlarla da 
karşılaşılmaktadır. Kliniğimizde genel yaklaşım hastanın 
aktivite düzeyi, fizyolojik yaşı, ek hastalıklarının varlığı, 
kemik kalitesi değerlerine göre içten tespit veya artrop-
lasti tercih edilir; 65 yaş altı hastalarda öncelikli olarak 
kapalı redüksiyon ve içten tespit (KRİT), gerekirse açık 
redüksiyon içten tespit (ARİT) tercih edilir. 65 yaş üstü 
aktivite düzeyi iyi, kemik kalitesi yeterli olan hastalarda 
da öncelikli olarak KRİT veya ARİT tercih edilirken akti-
vite düzeyi kötü, düşkün hastalarda, ek sistemik hasta-
lıklar da mevcutsa hemiartroplasti tercih edilir.
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Yaşlı hastalar genellikle travma sonrası birinci yılda ha-
yatlarını kaybedebilmekte ve hayatta kalanlar da trav-
ma öncesi aktivite düzeylerine ulaşamamaktadırlar (7). 

Anestezi ve Reanimasyon doktorunun değerlendirmesi 
sonrasında 34 hastaya genel anestezi, 9 hastaya spinal 
anestezi uygulandı. 2 hastada kapalı redüksiyon sağ-
lanamaması nedeniyle lateral longitudinal insizyonla 
girilip kapsülotomi yapılarak direk redüksiyon yapıldı. 
41 hastada ise kapsülotomi yapılmadan kapalı redük-
siyon uygulandı. Kapalı redüksiyon için kalça eklemi 90 
derece fleksiyona alındıktan sonra uzunluğu sağlamak 
amacıyla traksiyon uygulandı. Uzunluk sağlandıktan 
sonra kalça ve diz eklemi ekstansiyon ve iç rotasyona 
getirildi. Bacak 20 derece adduksiyona getirilerek re-
düksiyon kilitlendi. Floroskopi yardımıyla redüksiyon 
kontrol edildikten sonra, lateralden trokanter majörün 
inferior sınırından başlayan yaklaşık 5 cm’lik insizyon-
lardan kılavuz alet yardımıyla birbirine paralel olarak 3 
adet 6,5’luk spongioz kanüle vida ile kırık tespit edildi. 
Hastaların 42’ sine 3 adet vida uygulanırken, 1’ ine 4 
adet vida uygulandı. 

Hastalar ameliyat sonrası 15. gün, 1, 2, 3, 6, 9. ay ve 1. 
yılda kontrollere çağrıldı. Hastalar poliklinik kontrolleri 
sırasında anteroposterior (AP) ve lateral 2 yönlü grafiler-
le değerlendirilirken kırık kaynaması, implant pozisyonu 
ve kalça ekleminin genel pozisyonu açısından değerlen-
dirildi. Hastalar AVN açısından Ficat-Arlet kriterlerine 
(8), kaynama için kırık hattının devam edip etmediğine  
göre değerlendirildi. Aynı zamanda hastalar ağrı, eklem 
hareket açıklığı açısından da değerlendirildi.
Hastalarımızın ortalama takip süreleri 42 ay olarak kayde-
dildi ( 12-72 ay). Kırıkların kaynama süreleri ortalama 4,2 
ay olarak tespit edildi. Hastaların 25 tanesinde (%58,13) 
çok iyi, 6 tanesinde (%13,95) iyi, 4 tanesinde (%9,3) orta 
ve 8 tanesinde (%18,6) kötü sonuç tespit edildi.  4 hasta-
da kaynamama  (%9,3) ve 4 hastada AVN (%9,3) gelişti. 
Kontroller sırasında iyi pozisyonda kaynama olan hasta-
ların eklem hareket açıklıkları tam- tama yakın ve ağrısız 
olarak kaydedildi. Takipler sırasında 4 hastada AVN tespit 
edilirken, 4 hastada da kırık kaynamaması tespit edildi. 
Hiçbir hastamızda enfeksiyon gelişmedi.

TARTIŞMA

Femur boyun kırıkları çoğunlukla kapsül içidir ve bu 
bölge kırıklarında kaynama endostealdir. Femur boyun 
kırıklarında kırık hematomunun oluşturduğu kapsül içi 
basıncın femur başının kanlanmasını azaltabileceği ra-
por edilmiştir (5). Femur boyun kırıklarının cerrahi te-
davisinde çoğunlukla çoklu kanüle vidalar yada dinamik 
kalça vidası kullanılmaktadır (9,10,11,12). Femur boyun 
kırıklarının tedavisinde acil redüksiyon ve tespitin yeri 
hayati öneme sahiptir. Ameliyat zamanının AVN geliş-
me riskiyle ilişkisi aşikardır, ayrıca kırığın ayrılma miktarı 
da AVN riskini artırmaktadır (13). Femur başının kanlan-
ması esas olarak medial sirkumfleks arterden olur. Bu 
bölge kırıklarında damarsal yapının yaralanma miktarı 
esas olarak kırık parçalarının yer  değiştirme oranına 
bağlıdır ve damarsal yapının özelliği iyileşme üzerinde 
doğrudan etkilidir (14,15,16,17). Erken anatomik yer-
leştirme ile birlikte içten tespit AVN riskini azalmaktadır 
(18,19). Kapsül içi artan basınç kapsül açılarak boşaltıla-
bilir ve gelişebilecek komplikasyon riskini azaltmak için 
erken boşaltma kritik öneme sahip olabilir ( 15,19, 20, 
21,22,23). 

Ayrıca yapılan bir çalışmada kalça eklemi iç rotasyo-
nunun kapsül içi basıncı artırdığı ve 3 kg ile yapılacak 
cilt traksiyonunun kapsül içi basıncın venöz kan akımını 
engelleyici etkisini önleyecek kadar azalttığı bildirilmiş-
tir (24). Bu bölge kırıklarının bu özelliklerinden dolayı 
kliniğimizde hastalar mümkün olan en erken sürede 
ameliyat edildi; ortalama 2,1 gün (6 saat-6 gün) ve acil 
ameliyata alınamayan hastalara cilt traksiyonu uygulan-
dı. Çalışmamızda 4 hastada (% 9,3) AVN gelişimi tespit 
edildi ve bu hastaların hepside 65 yaş üstü ve kemik ka-
litesi nispeten kötü olan hastalar olarak değerlendirildi. 
Çalışmamızda yine 4 hastada (%9,3) kaynamama tespit 
edildi ve bu haastalarda da en belirgin özellik 65 yaş 
üstü olmaları ile birlikte Garden Tip 4 kırık olmaları idi.
Kaynama ile ilgili etkili etkenler kırık tipi, ameliyat süre-
si, hastanın yaşı, redüksiyon kalitesi ve tespit sağlamlığı 
olarak kabul edilmektedir (16,17,21,23,25,26). 
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Biz de komplikasyon gelişen 8 hastamızı değerlendirdi-
ğimizde özellikle yaş, ameliyat süresi, kırık tipinin uygun 
teknikle yapılan ameliyatlarda AVN ve kaynamama üze-
rinde etkili olduğunu tespit ettik. AVN ve kaynamama 
gelişen toplam 8 hastamıza ikinci bir ameliyatla parsiyel 
artroplasti uygulandı. Çoklu kanüle vida uyguladığımız 
hiçbir hastada enfeksiyon ve tromboemboli gibi ek bir 
komplikasyon tespit edilmedi.

Hastaların yaşı, aktivitesi, sistemik hastalıkların varlığı, 
kemik kalitesi, kırığın ayrışma miktarı göz önüne alına-
rak içten tespit veya artroplasti arasında tercih yapılır 
(27). Kliniğimizde 65 yaş altı hastalarda öncelikli olarak 
kapalı redüksiyon ve içten tespit (KRİT), gerekirse açık 
redüksiyon ve içten tespit (ARİT) tercih edilir. 65 yaş 
üstü aktivite düzeyi iyi, kemik kalitesi yeterli olan has-
talarda da öncelikli olarak KRİT veya ARİT tercih edilir-
ken aktivite düzeyi kötü, düşkün hastalarda, ek sistemik 
hastalıklar da mevcutsa hemiartroplasti tercih edilir. Ya-
pılan bir çalışmada 80 yaş üzerindeki içten tespit uygu-
lanan ayrılmış kırığı bulunan hastalarda revizyon oranı 
yüksek bulunmuş, ayrılma olamayan kırıklarda parsiyel 
artroplasti ve içten tespit yapılanlarda eşit olduğu rapor 
edilmiştir ( 28). İncelenen çalışmalarda femur boyun kı-
rığı olan hastalar da dinamik kalça vidalarının öncelikli 
tercih olmaması önerilmektedir ( 29). Çünkü vida çap-
larının geniş olması nedeniyle femur baş ve boynunda 
önemli miktarda kemik kaybına yol açması, olası reviz-
yon durumunda ameliyat seçeneklerini azaltmaktadır.

SONUÇ

Özellikle femur boyun kırıklarında ve genç hastalarda 
çoklu kanüle vidaların öncelikli tedavi yöntemi olması 
gerekliliği tespit edildi. Bu tedavi yönteminde yaş, ak-
tivite düzeyi ve ameliyat zamanı özellikle önemlidir; bu 
nedenle tüm serilerde olduğu gibi erken ameliyat, re-
düksiyonun tam olması ve sağlam bir içten tespit üze-
rinde durulması gereken konulardır.
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ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı İstanbul ili Pendik İlçesi’nde faaliyet gösteren okul kantinle-
rini işleten ve burada çalışanların besin güvenliği konusundaki tutum ve davranışlarını 
değerlendirmektir.

Yöntem:  Bu amaçla Pendik İlçesinde faaliyet gösteren okul kantinlerini işleten veya bu-
rada çalışanlarla yüz yüze görüşülerek katılımcının sosyodemografik özellikleri ve besin 
güvenliğine yönelik tutum belirleme soruları bulunan bir anket formu uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya toplam 86 kişi katılmıştır. Katılımcıların ortalama yaşı 40,52 ±8.23 
dür. Gıda maddesinin alımında en çok önemsenen tutumlar; ürün ambalajının sağlam-
lığı, yiyecek maddelerinin satış koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihleri olmuştur. 
Katılımcıların en az önemsediği tutum ise ürünler yanında verilen hediyeler (promosyon) 
dir. 

Sonuç: Çalışma sonucunda kantin çalışanlarının besin güvenliği konusunda eğitim alma-
sının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Besin güvenliği, Beslenme, Gıda

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to determine the attitudes and behaviors of canteen 
personnel in Pendik Istanbul.

Method: We applied a questionnaire which included questions about sociodemographic 
features and attitudes toward food safety face to face to all canteen workers. 

Results: 86 workers were included in the study. Mean age was 40,52 ±8.23 years. The 
workers paid mainly attention towards food package, selling condition of foods and 
expiring date of products. The least attention was paid to promotion articles given with 
food.
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Conclusion: An educational programme of food safety with regular intervals could be effective.

Key words: Food safety, Nutrition, Food.

GİRİŞ

Yeterli ve doğru gıdaya erişmek geçmişten günümüze 
insanların temel sorunlarından biri olmuştur. Özellikle 
toplu gıda tüketiminin son yıllar içerisinde artması gıda 
güvenliğinin sağlanmasını önemli bir halk sağlığı konu-
su olarak öne çıkarmıştır. Gıda ürünlerinin kalitesi tü-
keticiler tarafından kabul edilebilir özelliklerin toplamı 
olarak tanımlanabilir. Okullar  toplu gıda tüketiminin 
yapıldığı yerlerden biridir ve buralara tüketilen gıdaları 
sağlayan kantin sahibi veya çalışanlarının gıda güvenliği 
hakkındaki bilgi ve tutumları bu nedenle önemlidir. Bu 
çalışmada İstanbul’un en büyük ilçelerinden birindeki 
okul kantinlerinde çalışanların besin güvenliği hakkın-
daki tutum ve davranışları incelenmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu amaçla oluşturulan anket ilçede bulunan 86 okul-
da kantincilerle yüz yüze görüşülerek çalışmacılarca 
doldurulmuştur. Çalışmaya başlanmadan önce katılım-
cıların sözlü onamları alınmıştır. Çalışma anketi 2 ana 
kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım kişilerin yaş, cinsiyet, 
eğitim durumu gibi demografik özelliklerini içerirken, 
ikinci kısım sağlıklı gıda ve gıda sağlığı ile ilgili bilgi ve tu-
tumları ölçen 5’li likert tipinde hazırlınmış bir formdan 
oluşmaktaydı. Tutumları belirlemek için likert ölçeğinde 
“tamamen katılıyorum” ve “katılıyorum” ifadeleri “katı-
lıyor” şeklinde, geri kalanlar ise “katılmıyor” şeklinde 
kodlanmıştır. Çalışmaya hangi okuldan hangi kantin iş-
letmecisinin katılacağı randomize olarak belirlenmiştir.
Çalışma verileri Statistical Package for the Social Sci-
ences (SPSS) 13.0 istatistik programı ile analize tabi 
tutulmuş analizlerde sıklık, yüzde ve merkezi yönelim 
ölçütleri olan ortalama, ortanca yanında merkezi sıklık 
ölçütleri olan standart sapma, minimum ve maksimum 
değerleri kullanılmıştır. Anlamlılık değeri p<0.05 olan 
değerler anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR

Çalışmamız toplam 86 okul kantininde yürütülmüştür. 
Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 40,52 ±8.23 yıl idi. 
Katılımcıların  %63,9 (n=55)’u erkek ve %36,1 (n=31)’i 
kadındı. Eğitim durumları ele alındığında katılımcıların 
%46,5’i lise ve üstü okul mezunu idi. Çalışmaya katılan-
ların %57(n=49) ’si kantin işletmecisi iken, %43 (n=37)’ü 
kantin personeliydi. Ortalama çalışma süresi 5,68 ± 2,96 
yıldır. Katılımcıların 70 tanesi (%81,6) sigara kullanmaz-
ken, 16 tanesi (%18,6) sigara içmektedir. Katılımcıların 
ortalama kilosu 76,4 ±1,47 kg ve ortalama boyları 171,0 
± 7,01 cm idi. Vücut Kitle İndeksi (BMI) açısından 25 kg/
m2 altı olan kişi sayısı 34 (%39,5) iken 30 üzerinde olan 
kişi sayısı 28 (%32,6)’dir. Katılımcılara ait demografik 
özellikler tablo 1 de derlenmiştir.

Katılımcıların gıda güvenlikleri ile ilgili tutumları da ça-
lışmada incelenmiş ve sonuçları tablo olarak verilmiştir 
(Tablo 2). Gıda maddesinin alımında en çok önemsenen 
tutumlar; ürün ambalajının sağlamlığı, yiyecek madde-
lerinin satış koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihleri 
olmuştur. Bunu ürünlerin lezzeti, ürünlerin etiket bilgi-
leri, saklama ve pişirme koşullarına uyum ve dengeli 
öğünler hazırlama takip etmektedir.

Katılımcıların en az önemsediği tutum ise ürünler ya-
nında verilen hediyeler (promosyon) dir. Yine reklâmlar 
ve marketlerin büyüklükleri katılımcıların ürün alımın-
da en az önemsediği tutumlardandır. Katılımcıların ya-
rısından çoğu kaliteli ürünün kolay bulunamayacağına 
inanmaktadır.
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TARTIŞMA - SONUÇ

Katılımcıların gıda güvenlikleri ile ilgili tutumları da ça-
lışmada incelenmiş ve sonuçları tablo olarak verilmiştir 
(Tablo 2). Gıda maddesinin alımında en çok önemsenen 
tutumlar; ürün ambalajının sağlamlığı, yiyecek madde-
lerinin satış koşulları ve ürünlerin son kullanma tarih-
leri olmuştur. Bunu ürünlerin lezzeti, ürünlerin etiket 
bilgileri, saklama ve pişirme koşullarına uyum ve den-
geli öğünler hazırlama takip etmektedir. Öte yandan en 
az önemsenen tutum asıl ürünün yanında promosyon 
üründe verilmesidir.

Tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için en önemli yol-
lardan bir tanesi kullandıkları ürünün içeriği, pişirme ve 
saklama koşulları ve son kullanma tarihi gibi bilgilerin 
olduğu ürün etiketlerinin okunmasıdır. Bu önemli tu-
tum bizim çalışmamızda katılımcıların sırasıyla %97,6 ve 
%100’ünün sergilediği bir tutum olarak görülmektedir. 
ABD’ inde yapılan bir çalışmada katılımcıların %77’sinin 
ürün üzerindeki etiketleri okudukları bildirilmektedir 
(1). Yaptığımız çalışmada bu tutumu sergileyenlerin 
yaş, eğitim düzeyi veya vücut kitle indeksi (BMI) gibi 
parametrelerle bu tutumu sergiliyor olmaları arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır ( p>0.05). Bu değişken-
lere bir süre sonra bir başka çalışma ile düşük gelir gru-
bunda olmada eklenmiştir (2). Topuzoğlu ve arkadaş-
larının yapmış olduğu çalışmada ülkemizde etiketlerin 

okunma alışkanlıklarının düşük olduğu bildirilmektedir 
(3). Yine ülkemizde gerçekleştirilen bir başka çalışmada 
etiketlerin üzerindeki bilgilerin okunması ile cinsiyet, 
eğitim, medeni durum ve sosyoekonomik seviye ara-
sında anlamlı ilişkiler saptanmıştır (4).

Reklâm, ürünlerin satışını sağlamak için firmaların sık 
başvurduğu yollardan birisidir. Yaptığımız çalışma-
da katılımcıların en az önemsediği tutumlar arasında 
reklâmlar ve büyük marketlerden alışveriş yapılması 
gelmektedir. Bu tutumlarla eğitim, cinsiyet veya yaş 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Benzer 
şekilde Türkiye’de yapılan bir çalışmada da reklâm bil-
gileri gıda tüketimi açısından yeterli bilgi veren uygu-
lamalar olarak görülmemiştir (3). Yapılan çalışmaların 
birçoğu reklâmlarda satılan ürünlerin yüksek şeker ve 
yağ içeriği olduğunu göstermektedir (5). Bu durumda 
reklâmlardan etkilenmeksizin ürün seçimi yapılmasının 
sağlık açısından pozitif etkileri bulunabilecektir. Yapılan 
çalışmalar tüketicilerin alışveriş kararında promosyon-
lu ürünlerin etkisi olduğunu göstermektedir (6). Ancak 
bizim çalışmamızda katılımcıların en az önemsediği tu-
tum ise ürünler yanında verilen hediyeler ( promosyon) 
dir. Bu tutuma katılanlarla katılmayanlar arasında ise 
yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmamaktaydı.

Yine marketlerin büyüklükleri katılımcıların ürün alı-
mında en az önemsediği tutumlardandır. Yapılan ça-
lışmalar mağaza imajının büyük veya küçük farklılığı 
gözetmeksizin mağazanın fiziksel çevresi, servis düzeyi 
ve ticaret kalitesi gibi karakteristiklerini kapsamaktadır. 
Öte yandan büyük mağazaların fiziksel özellikleri üze-
rindeki algılamaların mağaza içi duyguları ile doğrudan 
ya da dolaylı olarak birleşen mağaza tutumunu etkile-
yebileceği vurgulanmaktadır (6). Yapılan bir çalışmada 
büyük mağazalardan alışveriş yapma alışkanlığının eği-
tim düzeyi ile doğrudan ilişkili olduğu  gösterilmiştir (6). 
Bizim çalışmamızda bu tutuma katılanlarla katılmayan-
lar arasında eğitim, yaş ve cinsiyet parametreleri ara-
sında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p<0.05). 
Katılımcıların yarısından çoğu kaliteli ürünün kolay bu-
lunamayacağına inanmaktadır. 

   n  %
   Yaş 
20 yaş ve altı  0  0
21- 40   36  41,8
40 yaş ve üstü  50  58,2
   Cinsiyet
Erkek   55  63,9
Kadın   31  36,1
   Eğitim Durumu
İlkokul   31  36,1
Ortaokul   15  17,4
Lise   25  29,1
Üniversite  15  17,4

Tablo 1: Katılımcıların sosyodemografik özellikleri
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Tablo 2: Katılımcıların gıda güvenliği ile ilgili tutumları 

          Katilıyor  Katilmıyor
              n   %      n   %
Ürünün ambalajının sağlam olup olmadığına dikkat ederim         86 100
Yiyecek maddelerinin satıldığı yerin koşulları (temizlik, hijyen, rutubet)benim için  çok önemlidir     86 100 
Gıda ürünlerini satın alırken son kullanma tarihlerine dikkat ederim        86 100
Yiyeceklerin lezzetli olması benim için çok önemlidir         85         100      1   1,2
Satın aldığım gıda ürünlerinin etiket bilgilerini okurum         84 97,6      2 2,4
Ürünleri saklarken ya da pişirirken ambalaj üzerindeki talimatlara uyarım       83 96,5      3 3,5
Dengeli öğünler hazırlamaya dikkat ederim          82 95,3      4 4,7
Yiyeceklerin protein ve vitamin içeriğini bilirim, bilmediklerimi öğrenmeye gayret ederim      82 95,3      4 4,7
Gıda maddelerinin üretildiği yerlerin hijyenine, temizliğine önem veririm       82 95,3      4 4,7
Satın aldığım bir gıda ürünü bozuksa iade ederim          81 84,2      5 5,8
Yiyeceklerin lezzetinden çok besleyici olması önemlidir         80 93.0      6 7,0
Gıda maddelerini satın alırken ürünün içerdiği mineral maddelere dikkat ederim      80 93.0      6 7.0
Satın aldığım gıda ürününün fiyatı karar vermemde önemlidir        80 93.0      6 7,0
Tükettiğimiz gıda maddelerinin besleyiciliği doyuruculuğundan önemlidir       79 91,8      7 8,2
Gıda ürünlerinde katkı maddesi kullanılmaması önemlidir         79 91,8      7 8,2
Satın aldığım malın insan sağlığına olumsuz etkisi olup olmadığına dikkat ederim      78 90,6      8 9,4
Yiyecekleri besin içeriğinden emin olarak pişiririm         78 90,6      8 9,4
Ambalajın gıda ürününe zarar vermeyecek malzemeden yapılmasına dikkat ederim      77 89,5      9        10,5
Gıda ürünü satın alırken besin değerini her zaman göz önünde bulundururum       76 88,3     10       11,7
Hormonsuz gıda ürünleri için fazla para ödemeye razıyım         76 88,3     10       11,7
Doğaya zararlı ürünleri almamaya çalışırım          76 88,3     10       11,7
Besin değeri iyi olan gıdalar daha pahalıdır          73 84,8     13       15,2
Kaliteli gıda ürünleri kolay bulunabilir            66 76,7     20       23,3
Markalı ürünler her zaman kalitelidir           58 67,4     28       32,5
Büyük market ve alışveriş merkezlerinde satılan gıda ürünleri kalitelidir       45 52,3     41      47,7
Reklamlar ürün hakkında gerekli bilgileri verir           32 37,2     54      62,8
Gıda ürünleri ile beraber verilen hediyeler satın almaya karar vermemde etkilidir      22 25,5     64     74,5

Sonuç olarak kantin çalışanları ve işletmecilerine belirli 
aralıklarla verilecek besin güvenliği ile ilgili eğitimlerin 
çalışan ve işletmecilerin besin güvenliği konusundaki  
yetersiz davranış ve tutumlarında belirgin düzelmeler 
sağlayacağı, ve bu düzelmelerin tüketiciye olumlu 
olarak yansıyacağı düşünülmektedir.

Bozok Tıp Derg. 2013,1:(21-25)

24

ÖNER ve ark.
Kantin Çalışanları ve Besin Güvenliği



KAYNAKLAR

1.  Satia JA, Galanko JA, Neuhouser ML. Food nutrition 
label use is associated with demographic, behavioral, 
and psychosocial factors and dietary intake among 
African Americans in North Carolina. J Am Diet Assoc. 
2005;105(3):392-403

2. Sullivan AD. Determining how low-income food 
shoppers perceive, understand, and use food labels.
Can J Diet Pract Res. 2003;64(1):25–30.

3. Topuzoğlu A, Hıdıroğlu S, Ay P ve ark.Tüketicilerin 
gıda ürünleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve sağlık 
risklerine karşı tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik 
Bülteni.2007;6(4) :253–258.

4. Besler HT, Buyuktuncer Z, Uyar MF. Consumer 
Understanding and Use of Food and Nutrition Labeling 
in Turkey. J Nutr Educ Behav. 2012  [Epub ahead of 
print]

5. Chapman K, Nicholas P, Supramaniam R.How much 
food advertising is there on Australian television. 
Health Promotion International.2006;21(3):172–180.

6. Akat Ö, Taşkın Ç, Özdemir A. Uluslar arası alışveriş 
merkezi tüketicilerinin satın alma davranışı: Bursa 
ilince bir uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi.2006;2:13–
28.

25

Bozok Tıp Derg. 2013,1:(21-25)                             ÖNER ve ark. 
Kantin Çalışanları ve Besin Güvenliği 



26

ÖZET

Dental anksiyete; dental bakım ve tedavilerden kaçınma sebebiyle hastanın oral sağlığını 
olumsuz etkileyen ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle, dental anksiyetenin er-
ken dönemlerde belirlenmesinin yanı sıra, tedavi işlemleri öncesi ve esnasında hastanın 
korkusunu yenmesini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; Kırşehir 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvuran hastaların dental anksiyete düzeyini ve etkileyen 
faktörleri belirlemektir.

Araştırma evrenini;  Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı kliniklerine Şubat -Mayıs, 2009 tarihleri 
arasında ilk kez başvuran 284 hasta oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde kesitsel ör-
nekleme metodu kullanılmıştır. Hastalara muayene ve peridontal tedavi öncesinde kişi-
sel özellikleri belirleyen anket formu ile Modifiye Dental Korku Skalası(M-DKS)’nı içeren 
bir ölçek uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 13.0 programı kullanılmıştır. İstatistiksel analizde; veriler normal dağılım 
göstermediği için non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testle-
rinden yararlanılmıştır.

Araştırmaya katılan bireylerin; toplam anksiyete ortalaması 70 puan üzerinden 36.47 
± 10.69, generalize ortalaması 20 puan üzerinden 10.31 ± 4,06, spesifik ortalaması 20 
puan üzerinden 12.33 ± 4.26, katostrofik ortalaması 15 puan üzerinden 6.31 ± 2.84, gü-
vensizlik ortalaması 15 puan üzerinden 7.50 ±2.61 olarak bulunmuştur. Hastaların cinsi-
yeti, yaşı, öğrenim durumu, daha önce herhangi bir nedenden dolayı diş hekimine gitme 
durumu, yapılan işlem sonrası komplikasyon gelişme durumu, diş hekimine gitme sıklığı; 
dental anksiyete alt grupları skorlarını etkilediği, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu saptanmıştır(p<0.05).

Dental anksiyete hastanın dental tedaviye uyumunu zorlaştırabilir. Hekim ve hemşirenin 
dental anksiyetenin azaltılmasına yönelik yapacağı girişimlerin, diş tedavisi işlemlerinin 
başarısını da etkilediği söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Dental anksiyete, Anksiyete skalaları, Sıklık
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ABSTRACT: Dental anxiety leads to serious results which have negative effetc on the patients oral health due to 
the dental care and cure avoidance. Therefore, it has great importance that both determining dental anxiety in 
early periods and making the patient overcome his fear during and before the treatment process. The aim of this 
study is determining both dental anxiety levels of the patients applying to Kırşehir Oral and Dental Health Center  
and the factors that affect.

The research cosmos consists of 284 patients who apply to Kırşehir Dental Health Clinics for the first time, 
between February and May, 2009. In choosing samples cross sectional examplifying method has been used. 
Before the examination and peridontal treatment, a questionnaire determinig personel features and a scala 
including Modified Dental Fear Sclale (M-D-F-S) are superimposed on the patients. While evaluating the data the 
SPSS(13.0) programme has been used in statistical analyze, non-parametric test, Menn-Whitney U and Kruskal 
Wallis tests have been used since the data have not shown normal distribution.

The total anxiety point average of the subjects Joining the research is found         36.47 ± 10.69 over 70 points; 
general point average is found 10.31 ± 4.06 over 20 points; spesific point average is found 12.33 ± 4.26 over 20 
points; catastrophic point average is found 6.31 ± 2.84 over 15 points; insecurity average is found 7.50 ± 2.61 over 
15 points. It is determined that patients age, education, experience of going to the dentist for any reason, the case 
of complication occurrence after the operation made, the frequency of going to the dentist; affect dental anxiety 
sub-group scores and the difference betweeen them is statistically significant (p<0,05).

Dental anxiety can make it difficult fort he patient to adapt to dental treatment. It can be said that the attempts, 
which the dentist and the nurse will make in order to reduce dental anxiety, also affect the success of dental 
treatment processes.

Key words: Dental anxiety, Anxiety Scales, Frequency

GİRİŞ

Anksiyete, bilinç dışı olan ve bilinmeyen bir tehlikeye 
karşı bireyde gelişen huzursuzluk ve endişe halidir (1,2). 
Dental anksiyete genel anksiyeteden daha spesifiktir ve 
hastanın dental tedavi esnasında maruz kaldığı strese 
karşı hastanın verdiği yanıttır (3). Anksiyetenin etyoloji 
ve bulguları kültürel farklılıklar gösterebilir (4). Den-
tal korku hakkında birçok araştırma yapılmış olmasına 
karşın, toplumların farklı kültür ve uygarlık düzeylerine 
sahip olması nedeniyle, dental korku düzeyi hakkında 
kesin bir sonuç elde edilememektedir (5,6).

Dental anksiyete etiyolojisinin, yaş, cinsiyet ve sosyo-
ekonomik durum gibi pek çok faktöre bağlı olduğuna 
inanılmaktadır (7). Anksiyetenin etyolojisinde rol oy-
nayan diğer  faktörler; geçmişteki travmatik deneyim-
ler, çevre (muayene odası, kullanılan aletlerin sesi ve 
görüntüsü, ortamın kokusu), düşük ağrı eşiği, hekimin 
hastaya yaklaşımı(güvensizlik, hekimi yetersiz bulma), 
sosyal etkileşimler(ebeveyn, kardeş ve arkadaşların ne-
gatif etkisi, dramatize edilmiş çizgi filmler ve televizyon 
programları), kötü deneyimlerin ön plana çıkması şek-
linde sıralanabilir (8).
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Dental anksiyete etiyolojik olarak homojen bir grup 
değildir ve oluşumu farklı yollarla gerçekleşmekte-
dir (9). Bunlardan bazıları olumsuz bilgilenme (mitler 
ve bilişsel çarpıtmalar),  olumsuz deneyimlere şahit 
olma (davranışçı modelleme) ve olumsuz şartlanmadır 
(davranışçı öğrenme). Diş hekimi ile geçmişte yaşanan 
olumsuz bir deneyimin dental anksiyetenin olumsuz 
şartlanmasında önemli bir katkısı bulunmaktadır (10). 
Rousset ve ark. çalışmalarında, dental korku oluşumu-
nun çocukluk çağına kadar uzanabildiğini bildirmişler-
dir (11). Bu nedenle, dental korkunun erken dönemler-
de belirlenmesinin yanı sıra, tedavi işlemleri öncesi ve 
esnasında hastanın bu korkusunu yenmesini sağlamak 
büyük önem taşımaktadır (5). Ayrıca sosyo-ekonomik 
durum, cinsiyet, yaş ve genel durum kişilerin anksiye-
tesini etkileyebilmektedir. Bu nedenle dental anksiyete 
çalışmaları sadece dental anksiyete seviyesini ölçmekle 
kalmamalı aynı zamanda anksiyeteyi etkileyen faktörle-
ri de incelemelidir (3).

Yapılan çalışmalarda anksiyetenin iç ve dış kaynaklı 
nedenlerden oluştuğunu ancak iç kaynaklı nedenlerin 
(hasta ile ilgili etkenler) daha etkili olduğunu göster-
mektedir (9). Dental korkuya sahip hastaların, korkusu 
olmayan hasta grubuna göre, daha fazla ağız diş sağlığı 
problemi olduğu bildirilmiştir (5). Bu nedenle, dental 
korkunun önemi oldukça büyüktür. Sonuç olarak dental 
anksiyete hastanın ağız sağlığını olumsuz yönde etkile-
mekle birlikte psikolojik bir sorun olarak yaşam stan-
dardını ve kalitesini düşürmektedir (8).

Bu çalışmanın amacı, Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı klinik-
lerine ilk kez başvuran bireylerin dental anksiyete düze-
yini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu çalışma Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı kliniklerine ilk kez 
başvuran toplam 284 hastaya muayene ve peridontal 
tedavi öncesinde kişisel özellikleri belirleyen sorular ile 
Modifiye Dental Korku Skalası (M-DKS)’nı içeren bir an-
ket uygulanmıştır. 

Kişisel özellikleri belirlemek amacıyla yaş, cinsiyet, öğ-
renim durumu, diş hekimine gitme sıklığı, geçmişte iş-
lem sonrası komplikasyon gelişme hikayesi, oral hijyen 
alışkanlıkları, sigara, diş sıkma vb. kötü alışkanlıklarına 
yönelik sorular sorulmuştur. 

M-DKS ise 14 sorudan oluşmaktadır. DKS temelde 4 alt 
grup sorudan oluşmaktadır. Bu gruplar; genel anksiyete, 
spesifik anksiyete, güvensizlik anksiyetesi ve katastrofik 
anksiyete olarak ayrılmaktadır. Genel anksiyete grubu 
birbirinden farklı ve fazla sayıdaki durumu stres oluştu-
rucu ve zor bulan hastaları; spesifik korku grubu dental 
bir işlemle ilgili toleransı gösterememe korkusu olan 
veya dental işlemle ağrıyı ilişkilendiren hastaları; gü-
vensizlik grubu kendini çaresiz ve kurban gibi hisseden, 
diş hekimi ve/veya sağlık çalışanının söylediklerinden 
ve yaptıklarından  şüphe duyan; katastrofik grup ise te-
davi sırasında kalp krizi, alerjik reaksiyon gibi kontrolün 
kaybedilebileceği olayların gerçekleşmesinden korkan 
hastaları betimlemektedir (8,15), (Tablo 1).

Araştırma evrenini;  Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı klinikleri-
ne 16.02.2009 -27.05.2009 tarihleri arasında ilk kez baş-
vuran 284 hasta oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde 
kesitsel örnekleme metodu kullanılmıştır. Çalışmanın 
yapıldığı kurumlardan yazılı izin, çalışmaya katılan has-
talardan da çalışmanın amacı ve ne için kullanılacağı 
açıklanarak sözel izinler alınmıştır. Elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) (statistical software 13.0 for Windows, 
SPSS Inc, Chicaco, IL) paket programı kullanılmıştır. İs-
tatistiksel analizde; veriler normal dağılım göstermedi-
ği için non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve 
Kruskal-Wallis testlerinden yararlanılmıştır. 
 
BULGULAR

Araştırmaya katılan bireylerin 172’si kadın 112’si erkek-
tir. Cinsiyetler arası karşılaştırmada toplam anksiyete 
skorları incelendiğinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 
Kadınlar erkeklere göre istatistiksel olarak daha yüksek 
anksiyete skorlarına sahiptir (p< 0.05).
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Alt Gruplar  Sorular

Generalize anksiyete  1. Günler öncesinden diş hekimi randevusunu düşünerek sıkıntı duyuyor musunuz?
   2. Diş hekiminin canınızı yakacağı konusunda endişeleniyor musunuz?
   3. İşlem öncesi dişlerinizin uyuşturulması sizi korkutuyor mu?
   4. Bayılacağınızı ya da kontrolünüzü kaybedeceğinizi düşünüyor musunuz?

Spesifik anksiyete  5. Kullanılan aletlerin görülmesi sizi korkutuyor mu?
   6. Kullanılan aletlerin sesleri sizi rahatsız ediyor mu?
   7. Anestezik iğnenin görüntüsü sizi endişelendiriyor mu?
   8. Anestezik iğnenin batma hissi sizi korkutuyor mu?

Güvensizlik anksiyetesi 9. Dişhekiminizin dişeti hastalığınız olduğunu söylemesinden veya diş sağlığınızla ilgili 
kötü    haberler vermesinden çekiniyor musunuz?
   10. Dişhekiminizin ağız bakımınız hakkındaki düşünceleri sizi endişelendiriyor mu?
   11. Diş hekimine güvensizlik duyuyor musunuz?

Katastrofik anksiyete  12. Dental objeleri yutmaktan korkuyor musunuz?
   13. Hekim koltuğundayken ölüm korkusu gibi kötü düşünceler aklınıza geliyor mu?
   14. Anestezik maddeye karşı reaksiyon gelişmesinden korkuyor musunuz?

Araştırmaya katılan bireylerin yaşlarına göre 1 (19 ve 
altı), 2 (20-29),  3 (30-39), 4 (40-49) ve 5 (50 ve üstü) 
alt gruplarında incelenmiştir. Genel anksiyete, spe-
sifik anksiyete, güvensizlik ve katastrofik anksiyete 
gruplarında yaşa göre anlamlı farklılıklar saptanmıştır 
(p< 0.05). Öğrenim durumu değerlendirildiğinde öğre-
nim durumu ile anksiyete alt grupları arasında anlamlı 
farklılıklar saptanmıştır (p< 0.05, Tablo 2).

Araştırmaya katılan bireylerin dişhekimine gitme sıklığı, 
anksiyete alt gruplarına göre ayrılarak incelendiğinde 
spesifik anksiyete, güvensizlik anksiyetesi ve katastrofik 
anksiyete alt gruplarında anlamlı farklılık bulunmazken 
(p>0.05), genel anksiyete grubunda anlamlı farklılık gös-
termiştir (p< 0.05, Tablo 2). İşlem sonrası komplikasyon 
gelişme hikayesine göre komplikasyon yaşamış grupta 
ise katastrofik anksiyetesi alt gruplarında anlamlı farklı-
lıklar saptanmıştır (p< 0.05, Tablo 2).

Araştırmaya  katılan bireylerin; toplam anksiyete puan 
ortalaması 70 puan üzerinden 36.47 ± 10.69, genera-
lize puan ortalaması 20 puan üzerinden 10.31 ± 4.06,       
spesifik puan ortalaması 20 puan üzerinden 12.33 ± 
4.26, katostrofik puan ortalaması 15 puan üzerinden 
6.31 ± 2.84, güvensizlik puan ortalaması 15 puan üze-
rinden 7.50 ±2.61 olarak bulunmuştur (p<0.05,Tablo 
3). Hastaların cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, yapılan 
işlem sonrası komplikasyon gelişme durumu, diş heki-
mine gitme sıklığı, dental anksiyete alt grupları skorla-
rını etkilediği, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu saptanmıştır (p<0.05,Tablo 2).

Tablo 1: M-DKS Anksiyete Alt Gruplarına Ait Sorular
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Tablo 2: Örnekleme Ait Demografik Özellikler ve Anksiyete Alt Gruplarının Karşılaştırılması

n
Genel 

Anksiyete
Spesifik

anksiyete
Güvensizlik
Anksiyetesi

Katostrofik
Anksiyete

Cinsiyet
Kadın 172 10,00±4,26 12,00±4,39 8,00±2,74 6,00±2,81

Erkek 112 9,00±3,62 11,00±4,00 7,00±2,31 5,00±2,86

Önemlilik
t 2,36 1,97 2,50 2,41

p p< 0.05* p< 0.05* p< 0.05* p< 0.05*

Yaş

19 ve< 50 12,00±4,51 13,00±4,82 8,00±2,50 6,00±3,44

20-29 154 10,00±4,00 13,00±4,33 8,00±2,78 5,00±2,88

30-39 52 9,00±3,96 11,00±3,55 6,50±2,20 6,00±2,39

40-49 22 11,00±3,09 12,00±3,47 7,00±1,77 7,00±1,43

50 ve> 6 7,00±1,86 11,00±3,09 5,00±1,86 3,00±0,00

Önemlilik
KW 12,03 10,75 16,04 19,65

p p< 0.05* p< 0.05* p< 0.05* p< 0.05*

Öğrenim Durumu

Okuma Yazma Bilmiyor 7 9,00±3,40 11,00±4,68 7,00±3,25 6,00±3,23

Okuma yazma biliyor 18 9,00±2,56 14,05±3,53 8,50±2,42 6,50±2,70

İlköğretim mezunu 48 11,00±3,93 11,00±4,12 8,50±2,53 6,00±3,56

Ortaokul mezunu 67 12,00±4,40 14,00±3,96 8,00±3,08 7,00±2,99

Lise mezunu 91 8,00±4,06 11,00±3,97 7,00±2,21 5,00±2,32

Yüksekokul mezunu 53 11,00±3,95 13,00±4,99 8,00±2,51 6,00±2,40

Önemlilik
KW 11,01 14,42 9,71 16,94

p p< 0.05* p< 0.05* p  > 0.05 p< 0.05*

Diş Hekimine Gitme 
Nedeni

Çekim 90 10,50±4,16 13,00±4,68 8,00±2,49 6,00±3,14

Dolgu 79 10,00±3,90 12,00±4,14 7,00±2,53 6,00±2,48

Kanal tedavisi 40 9,50±3,96 11,50±3,80 6,00±2,83 5,00±2,86

Protez 33 12,00±3,83 11,00±4,34 8,00±2,18 6,00±2,31

Diş taşı temizliği 19 10,00±5,00 12,00±4,44 6,00±3,56 6,00±3,14

Peridontal cerrahi işlem 23 8,00±4,12 12,00±3,66 7,00±2,65 6,00±3,32

Önemlilik
KW 1,94 1,90 6,85 3,66

p p  > 0.05 p  > 0.05 p  > 0.05 p  > 0.05
İşlem Sonrası 
Komplikasyon 
Gelişme durumu

Evet
134 10,00±3,87 12,00±4,00 7,00±2,42 6,00±2,89

Hayır 150 10,00±4,22 12,00±4,47 7,00±2,76 5,00±2,79

Önemlilik
t 0,11 0,81 0,71 2,11

p p  > 0.05 p  > 0.05 p  > 0.05 p< 0.05*

Diş Hekimine Gitme 
Sıklığı

İlk gelişim 23 16,00±5,18 14,00±4,26 8,00±3,27 6,00±3,48

Şikayet oldukça 220 10,00±3,75 12,00±4,25 7,00±2,46 6,00±2,51

Düzenli olarak 6 ayda bir 24 8,00±4,51 9,50±4,14 6,50±3,17 4,50±4,45

Düzenli olarak yılda bir 17 7,00±5,44 12,00±4,28 7,00±2,82 8,00±2,88

Önemlilik
KW 8,66 5,63 2,24 4,60

p p< 0.05* p  > 0.05 p  > 0.05 p  > 0.05
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TARTIŞMA

Araştırmaya katılan 284 bireyden 172’sinin kadın ol-
duğu, cinsiyetler arası yapılan karşılaştırmada toplam 
anksiyete skorları incelendiğinde istatistiksel olarak ka-
dınların erkeklere göre daha yüksek anksiyete skorları-
na sahip olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda kadınların 
anksiyete skorları erkeklere göre daha yüksek bulun-
muştur. Ay ve arkadaşlarının çalışmasında tüm alt grup-
larda cinsiyetler arası anlamlı farklılık ve kadınlarda an-
lamlı yükseklikte anksiyete ortalamaları belirlenmiştir. 
Yine yapılan diğer bir çalışmada dental anksiyete sık-
lığının kadın cinsiyette daha fazla olduğu saptanmıştır 
(12). Bu sonuçlar vakalarımızın cinsiyet ve dental anksi-
yete arasındaki ilişki ile paralellik göstermektedir.

Araştırmaya katılan bireylerin yaşa göre anksiyete skor-
ları değerlendirildiğinde en yüksek anksiyete skorları 
19 yaş altı grupta, en düşük anksiyete skorları ise 49 yaş 
üzeri grupta belirlenmiştir. Dişhekimi korkusu ile yaş 
arasında ilişki olduğunu gösteren ve gençlerin yaşlılar-
dan daha çok dental anksiyete gösterdikleri sonucuna 
varan çalışmalar olmasına rağmen (13) yapılan diğer 
çalışmalarda ise yaş ilerledikçe anksiyete düzeyinde dü-
şüş olduğu belirlenmiştir (3,8). Bu durum yaşla birlikte 
diş hekimi ile karşılaşma sayısının artmış olmasına ve 
diğer sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte diş hekimi 
korkusunun önemini kaybetmesine bağlanabilir. Bu so-
nuçlar çalışmamızdaki yaş ve anksiyete arasındaki ilişki 
ile paralellik göstermektedir. 

Çalışmamızda öğrenim durumu değerlendirildiğinde 
güvensizlik anksiyetesinde anlamsızlık ortaya çıkarken 

diğer anksiyete alt grupları arasında anlamlı farklılıklar 
saptanmıştır. Hastaların ağız sağlığı konusunda hekim-
den “kötü haber duyma endişesi” eğitim düzeyi arttıkça 
artıyor olabilir. Canbaz ve ark. yaptığı çalışmada öğre-
nim düzeyi düşük olanlarda dental anksiyetenin daha 
yüksek olduğu saptanmıştır (12).

Çalışmamızda diş hekimine gitme sıklığı anksiyete alt 
gruplarına göre ayrılarak incelendiğinde spesifik ank-
siyete, güvensizlik anksiyetesi ve katastrofik anksiyete 
alt gruplarında anlamlı farklılık bulunmazken, genel 
anksiyete grubunda anlamlı farklılık göstermiştir. Diş 
hekimine ilk defa gelen grupta genel anksiyete düzeyi 
yüksek çıkarken yılda bir defa gelen grupta bu düzey 
daha düşük çıkmıştır. Bunun nedeni bilinmeyen tanı, 
tedavi ve işlemlere duyulan endişe ve diş hekimine git-
me sıklığı ve düzeni ile ilişkili olduğu söylenebilir. İşlem 
sonrası komplikasyon gelişme hikayesine göre komp-
likasyon yaşamış grupta ise katastrofik anksiyetesi alt 
gruplarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. De Jongh 
ve ark.’nın çalışmasında bireylerin yaşadığı kötü tecrü-
beler, ağrı, diş hekiminin tavrı ve tedavi hataları olarak 
açıklanmıştır (14). 

Araştırmaya katılan bireylerin zararlı alışkanlıklar (tırnak 
yeme, diş sıkma, sigara kullanımı), diş fırçalama sıklığı 
ve diğer dental hijyen araçlarını kullanma ve kullanma-
ma durumları anksiyete düzeylerinde anlamlı farklılık-
lar oluşturmamıştır. Bu sonuçlar Ay ve arkadaşlarının 
yaptığı çalışma ile paralellik göstermektedir.
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Ölçek ve Alt Grupları (x ± SD) Minimal – Maksimal Değerler
Generalize Anksiyete 10.31 ± 4,06 4-20
Spesifik Anksiyete 12.33 ± 4.26 4-20
Güvensizlik Anksiyetesi 7.50 ±2.61 3-15
Katastrofik Anksiyete 6.31 ± 2.84 3-15
Toplam Anksiyete 36.47 ± 10.69 14-70

Tablo 3: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Dental Anksiyete 
Puan Ortalamalarının Dağılımı (n= 284)
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SONUÇ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda cinsiyet, yaş, 
öğrenim durumu, diş hekimine gitme sıklığı, işlem 
sonrası komplikasyon gelişme durumu anksiyete 
düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05). Diş hekimine gitme nedeni, oral hijyen 
araçlarını kullanma sıklığı açısından benzer M-DKS 
düzeyleri gözlenmiştir (p>0.05). Zararlı alışkanlık 
varlığı ile anksiyete düzeyleri arasında anlamlı 
farklılık belirlenememiştir (p>0.05). Tedavi öncesi 
uygulanan anksiyete düzeylerini belirlemeye yönelik 
skalalar, anksiyetik hastalara yaklaşımda farklı bir 
bakış açısı oluşturabilir. Bu durum, hastanın anksiyete 
kontrolünde ve dental tedavilerin uygulanmasında 
kolaylık yaratabilir. Anksiyeteyi oluşturan etkenlerin 
tamamı henüz bilinmemektedir. 

Bu çalışmada bireylerin dental anksiyete ve alt 
grubu skorlarının yüksek olduğu ve aradaki farkın 
da istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. 
Bu durum hastanın dental tedaviye uyumunu 
zorlaştırabilir. Bu nedenle hemşire olarak bizlere düşen 
görev; diş hekimine başvuran bir hastada tedaviye 
başlamadan önce dental anksiyetenin giderilmesi 
ve hastanın rahatlatılıp, sakinleştirilmesidir. Bunun 
için hastayla iletişim kurulmalı, araç-gereçler 
tanıtılmalı, yapılacak işlemler hastaya anlayacağı bir 
dilde açıklanmalı, soru sormaya cesaretlendirilmeli 
ve işlemlere hazırlanmalıdır. Tedavinin belki de 
en önemli aşamasını oluşturan bu işlemler ise, 
çoğunlukla göz ardı ettiğimiz birçok unsuru yeniden 
değerlendirerek ve gerekli düzenlemeleri yaparak 
kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Bu sonuçlar hekim 
ve hemşire işbirliği ile hastanın dental anksiyetesini 
azaltmak için yaklaşımların neler olması gerektiği 
gibi konularda eğitimler verilmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.  
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ÖZET

Amaç: Bu araştırma uzun yıllar alışık olduğumuz sağlık ocağı sisteminden aile hekimliği 
sistemine geçiş sonrası kadınların sisteme uyumunu ve memnuniyet durumunu karşılaş-
tırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın örneklemi randomize örnek-
lem yöntemi ile seçilen toplam 712 kadın (sağlık ocağı iken 381 kadın, aile sağlığı merkezi 
iken 331 kadın) oluşturmuştur. Veriler, bilgi formu ve Temel Sağlık Hizmetinden Memnu-
niyet ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmada memnuniyet toplam puan değerlendirildiğinde her iki grupta da 
ölçek toplam puan ortalamaları birbirlerine yakın oranlarda bulunmuştur ve aralarında 
istatistiksel olarak önemli fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Araştırma sonucuna göre genel olarak kadınların birinci basamak sağlık hizme-
tinden memnun oldukları belirlenmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetindeki değişiminin 
sonuçlarını değerlendirmek için farklı çalışmalar yapılabilir.

Anahtar kelimeler: Birinci basamak sağlık hizmeti, Kadınlar, Memnuniyet

ABSTRACT

Objective: This study was conducted to compare women’s opinions on and satisfaction 
with primary health care services after the transition from health care centre system to 
family medicine system.

Methods: The descriptive study sample included a total of 712 women (318 women 
from the period of health care centre, 331 women from the of family health centre) 
selected by randomised sampling method. Data were collected by using a questionnaire 
and the Primary Health Care Satisfaction Scale.
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Results: According to the assessment of the total satisfaction scores obtained in the study, the total point means of 
the scale in both groups were observed to be closer and no statistically significant difference was found between 
the groups (p>0.05).

Conclusions: Based on the study results, it was concluded that women were generally satisfied with primary 
health care services. Further studies are needed in the future to evaluate the results of the change in primary 
health care services.

Key words: Primary healthcare, Women, Satisfaction

INTRODUCTION

A major part of the Basic Health Services (BHS), which 
constitute the core of health services, are given by 
primary health care institutions. Health care services 
provided in these institutions include services for 
public health and individual, preventive, diagnostic, 
therapeutic and rehabilitative health care services (1). 

Basic health services have not reached a desired level 
of success in developing countries. This is primarily 
due to the fact that health care services mostly focus 
on diseases and medical care; whereas, health care 
services aims to provide the society, family, individual 
with a desired level of health and to maintain and 
improve this service by an organised, planned and 
comprehensive scope (1,2).

Turkey experiences health care problems observed in 
both developed and developing countries, and began 
the 21st century with confusion in the organisation 
of health care services (1).  Turkey is continuously in 
search of change and improvement, and the adoption 
of policies including especially preventive services in 
health care is important in terms of improving public 
health and providing positive contribution to the 
national economy (2). Therefore, improvements in the 
health care system have accelerated in Turkey after 
1960’s and the law on the “Socialization of Medicine” 
was enacted in January 1961 (3). With this law, primary 
health care services were decided to be given in he-

alth care centre, and reformative changes in the health 
care system were made especially in the last 15 years. 
The latest reform work within this scope is the “Project 
of Transformation in Health”. One of the fundamental 
steps of the privatisation of health care services 
under this project is undoubtedly the “Primary Family 
Medicine Application” that aims to reorganise primary 
health care services (2). 
In Turkey, “Family Medicine Model” was adopted 
with the “Law on Family Medicine  Pilot Application” 
enacted in 2004 (3-5). Family Health Centres were 
founded to provide the public with primary health care 
services (5-7).

Satisfaction concept in offering health care services 
has become a significant issue in recent years. Patient 
satisfaction in health care services is defined as the 
difference between the levels of service expected and 
perceived by the patient (8). 
Positive and negative aspects of the system are observed 
by measuring patient satisfaction, knowing patient’s 
expectations and suggestions, taking feedback from 
patients, providing continuous improvement of quality 
in all steps of service, and determining the effect of 
socio-demographic and treatment-related variables 
on patient satisfaction (8). Furthermore, determining 
patient satisfaction also contributes to revealing the 
strong and weak sides of health institutions and the 
system as a whole (5)
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Purpose of the study
This study was conducted to compare women’s 
opinions on and satisfaction with primary health care 
services after the transition from health care centre 
system to family medicine system.

MATERIAL AND METHOD

Setting and study participants
The population of this descriptive study consists of 
the women who live in Şükrü Paşa Quarter. The data 
were collected between 2008 and 2010 from the 
women who were registered to Şükrü Paşa Family 
Health Centre in the Province of Erzurum. The study 
sample included a total of 712 women (381 women 
from the period of health care clinic, 331 women from 
the family health centre) selected by randomised 
sampling method determined by power analysis. In the 
power analysis, significance level was 0.05, confidence 
interval was 0.95, and power of representation of the 
population was 95%. 

Measurements
Data were collected by using a questionnaire and the 
Primary Health Care Satisfaction Scale. 
The questionnaire consisted of a total of 11 questions 
prepared by the researchers with the objective 
of determining women’s socio-demographic 
characteristics and status of using primary health care 
services.
Primary Health Care Satisfaction Scale: The scale was 
developed by Scholle et al. (9)  (2004). It was adapted 
to the women in the Turkish Society in 2008 by Erci 
and Öztürk (10), and the alpha reliability coefficient 
of the scale was found to be between 0.80 and 
0.93. The scale consisted of 24 items and included 3 
subscales (administration and Office, communication, 
care coordination and comprehensiveness). 5 point 
Likert-type scale was used and each item was scored 
between 1-5 points (1= “Not satisfied at all”, 2= 
“Satisfied to some extent”, 3= “Satisfied”, 4= “Very 
satisfied”, 5= “Very much satisfied”). The lowest and 
highest total scores were 6 and 30, respectively, in the 

Administration and Office subscale; 8 and 40 in the 
communication subscale; and 10 and 50 in the care 
coordination and comprehensiveness subscale. The 
lowest and highest points that could be obtained from 
the scale as a whole were 24 and 120, respectively. 
Higher total scores obtained from the scale indicated 
higher satisfaction and alpha reliability value was 
0.94. 

Procedure and data collection
Data were collected by the researchers in 2 steps. In 
the first step, data were collected between March and 
June 2008 when patients were receiving primary health 
care services in the Health Care Centre system; in the 
second step, data were collected again between March 
and June 2010, a year after the system was changed 
into the Family Medicine Model. Data were collected 
using a questionnaire on demographic characteristics 
and the primary health- care satisfaction scale. The 
researchers visited the health-care centre two days 
(Monday and Friday) every week and conducted 
interviews with the patients. The researchers 
introduced the questionnaire to the participants and 
explained the material covered. Then, the participants 
read the questionnaire and marked their answers 
on the sheets. The questionnaire took 20 min to 
complete and could be understood by people with 
minimal reading ability. The questionnaire was given 
to the women in a separate quiet room of the primary 
health-care centre. All of the participants completed 
the questionnaire.

Data analysis
Data were evaluated by using a Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) statistics program. 
Percentage was used in the assessment, and t-test 
analysis was applied in independent groups.

Ethical Considerations
Ethical rules were observed in the research and writ-
ten permission was received from the relevant institu-
tion and verbal consent was received from the women 
who participated in the study. 
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Before the collection of research data, individuals were 
informed about the objective of the research and the 
confidentiality of the obtained information and identity 
of the participant to protect rights of individuals. 

RESULT

Participant demographics
Table 1 illustrates the demographic characteristics of 
the participants. The average number of children of the 
women who received health care service from the he-

alth care clinic was 2.4±1.4, and the average number of 
children of the women who received service from the 
family health centre was 2.3±1.5. In addition, 12% of the 
women at the health care centre  were university gradu-
ates, 93.7% were working in the home and 95.3% had he-
alth insurance. 22.4% of the women at the family health 
centre were university graduates, 79.8% were working 
in the home and 92.7% had health insurance (Table 1).     
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Table 1. Demographic and health-care utilization characteristics of participating women (n=712)

Demographic characteristics Health care centre*  Family Health Centre**
     X±SS    X±SS
  
Age          33.30±10.53             33.35±11.03
Monthly income (USD)     794.3±465.7            969.4±246.2
Number of children         2.4±1.4               2.3±1.5
             
     N            %      n            %
Education Level    
Primary school    285     74.8   199  60.1
High school   50  13.1   58  17.5
Universty degree   46  12.1   74  22.4
Occupational status    
Employed   24  6.3   67  20.2
Work in the home  357  93.7   264  79.8
Health insurance    
Yes    363  95.3   307  92.7
No     18   4.7   24  7.3

Health Care Centre* n=381
Family Health Centre** n =331

Women’s evaluation of the primary health care 
When women’s evaluation about the primary health 
care services were examined, it was found that 1%, 
26% and 5.5% of the women at the health care clinic 
evaluated the services as poor, very good and perfect, 
respectively; while 13.6%, 21.8% and 6% of those at 
the family health centre evaluated the services as poor, 
very good and perfect, respectively. The rate of women 

who received service from the health care centre for 
the first time was 11.3%, while 32.8% of the women 
had been receiving service from the centre for more 
than two years. The rate of women who received servi-
ce from the family health centre was 13.3% for the first 
time, while 37.2% of the women had been receiving 
service from the family health centre for more than 
two years.
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In line with these percentages, the rates of using the 
health care centre and family health centre were 
found to be close. 
53.5% of the participants received health care services 
mostly from the health centre, while 52.9% received 
health care services mostly from the family health 
centre. 

Routine exam was the most common reason for 
applying to the family health centre (44.7%), while 
maternal and child health and family planning service 
were the most common reasons among those who 
applied to the health centre (44.9%) (Table 2).    

Evaluation of the primary   Health Care centre     Family Health Centre
 health care service
            N      %               N %   
    
Health services status          
Poor            4     1.0             12             3.6
Some good         42   11.0                            52           15.7
Good                                                                    215   56.4                         175           52.9
Much good                                                      99   26.0                            72          21.8
Perfect                                                                      21     5.5                            20             6.0
Length of time attending to site    
First time today                                                     43   11.3                            44          13.3
Less than 1 year                                                    150   39.4                            71           21.5
1-2 year                                                                      63   16.5                            93           28.1
More than 2 year                                     125   32.8                          123          37.2
Clinical site is usual source of care    
Yes                                                                    204   53.5                         175           52.9
No                                                                    177   46.5                         156           47.1
Main reason for health care visit     
Maternal-child healthand family planning    171   44.9                         109           32.9
New health problem                                       34     8.9                           30             9.1
Routine exam                                                    129   33.9                         148           44.7
Prenatal and postpartum care                      24     6.3                           24             7.3
Other
(injection, blood pressure, medical dressing)      23     6.0                           20             6.0

Table 2. Women’s evaluation of the primary health care services (n=712)

Health Care Centre* N=381
Family Health Centre** N=331

Assessment of women on the primary health care 
satisfaction scale applied 
When the subscale results of the primary health care 
satisfaction scale were examined, the total score values 
of the women who received service from the health 

centre  and family health centre were found to be 
similar in the “work procedure” subscale (19.6±16.8, 
18.6±4.8), and the difference between the groups was 
not statistically significant (Table 3).
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   Health  Care Centre* Family Health Centre** Test Value and Significance
              Subscales   X±SS   X±SS
 
Administration and Office           19.6±16.8              18.6±4.8                      t=-3.80        p>0.05
Communication                           27.1±6.4                             26.3±7.2                      t=-3.61        p>0.05
Care coordination and 
comprehensiveness          33.0±7.4                            31.6±7.2                      t=-4.71       p>0.05
Item –Total Satisfaction               74.5±18.9                            74.5±18.6                      t=-4,36       p>0.05

Table 3. Subscale and Total Score Means of the Primary Health Services Satisfaction Scale 

In the “communication” subscale, the total subscale 
score was found to be 27.1±6.4 in the health centre and 
25.3±7.2 in the family health centre, and the difference 
between the groups was not statistically significant.
In the “health care service” subscale, the total subscale 
score was found to be 33.0±7.4 in the health centre 
and 30.6±7.24 in the family health centre, and the 
difference between the groups was not statistically 
significant.
Regarding the total satisfaction score, total score means 
of the scale in both groups were found to be close, and 
the difference between the groups was not statistically 
significant (p>0.05) (Table 3).

DISCUSSION

The evaluation of the participants’ levels of satisfaction 
with primary health care services demonstrated that 
levels of satisfaction with the primary health centre 
and family health centre were close. Similar to our 
results, satisfaction rate was reported as 67.5% in the 
statistical research conducted by the Turkish Statistical 
Institute (TÜİK) in 2009 in order to determine women’s 
satisfaction with the services in health care institutions 
(11)  (Table 2).
The rate of women who received service for the first 
time from the health care centre and family health 
centre was 11.3% and 13.3%, respectively. Health care 
centre was the most commonly preferred institution to 
receive health services for 53.5% of the women, while 
family health centre was the primary choice of 52.9% 
of the women. 

In a study carried out by Sünter et al.(12) (2003) to 
determine the satisfaction with primary health care 
services, health care centre with a rate of 68.4% was 
reported to be the first institution participants applied 
for any health problem. In another study in which the use 
of health care services was investigated among patients 
who applied to the health centre, it was found that a 
majority of the adult patients preferred the health care 
centre for the first time (92.3%) (13). In other studies 
conducted in Turkey, the rate of using primary health 
care services among women was reported as 68.7% 
(14-16). In primary health care services, outpatient 
service and the accessibility of family health centres 
or health centre may be effective on participants’ 
preference of these institutions. Patients’ satisfaction 
with the services they received (good: 56.4%, 52.9%) 
may also be a factor in choosing primary health care 
services. According to the research outcomes of TÜİK, 
health centre/family health centres ranked second in 
the list of institutions to which the patients applied for 
health problems, and closeness and easy accessibility 
as well as satisfaction with the provided services were 
reported as the chief reasons for preferring primary 
health care services (11).

Physical examination was the most common reason 
for applying to family health centres (44.7%), while 
maternal and infant health and family planning were 
the most common reasons among those who applied 
to health centre (44.9%).
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This difference may have stemmed from the fact that 
the number of family physicians has increased in the 
cities where family medicine system is adopted and 
outpatient diagnosis and treatment procedures are 
given priority in these centres. In addition, transition 
to performance-based payment system may also have 
been effective in the importance given to physical 
examination services in Turkey (17) (Table 2).

The assessment of the “administration and office” 
subscale of the primary health care satisfaction scale 
applied to women has not revealed a statistically 
significant difference between the groups. The absence 
of a significant difference in the work procedure 
satisfaction subscale have stemmed from the fact that 
the same personnel working at family health centres 
and health clinics continued to give primary health 
care services when health care centre system was 
replaced by family practice model. It is also reported in 
the study conducted by Öztek Z et al. (18), besides the 
practicing physician is the degree of family physician 
after short-term course. The similarity of the scope 
and content of primary health care service given in 
both family medicine centres and health care centre 
may have been effective on the results that revealed 
similar satisfaction rates. 

When women’s total scores obtained from the primary 
health care satisfaction scale were examined, the total 
score of the “communication” subscale was found to 
be 27.1±6.4 in the health care centre and 25.3±7.2 in 
the family health centre, and the difference between 
the groups was not statistically significant. 

No matter which system is used in giving health care 
centre services, effective and qualified communication 
skills of health care providers will increase patient 
satisfaction. Previously conducted studies have 
demonstrated that patient satisfaction increases in 
parallel with the increase in informative and concerned 
attitudes of service providers (12). 

When the total satisfaction scores of the research 
were evaluated, total score means of the scale in both 
groups were found to be similar and the difference was 
not statistically significant (p>0.05). According to the 
results of the research carried out by Hıfzıssıhha,  level 
of satisfaction with primary health care services was 
82.8% in cities where family medicine  was performed, 
and 80.1% in cities where family medicine  was absent 
(19), and no significant difference was found between 
satisfaction rates, conforming with the results of 
the present study. Furthermore, the majority of the 
physicians and midwives/nurses providing primary 
health care service before and after the adoption of 
family practice system worked in primary health care 
institutions, and this fact may have been effective 
on the similar results obtained in satisfaction rates 
(17).  When patient satisfaction was evaluated in 
the research, attention is drawn to the fact that the 
items with the highest and lowest satisfaction rates 
did not show any difference in terms of the presence 
and absence of the family medicine system in the 
cities (18).  In the research report, satisfaction was 
not associated with family medicine application, and 
similar problems were observed in different cities with 
and without family medicine system. The problems 
detected in the cities, where either family practice or 
health clinic systems is applied, include the difficulty 
of accessing the physician by phone, accessing the 
polyclinic by phone and getting an appointment at a 
convenient time, and the time spent in the waiting 
room (18). 

Limitation
The results must be interpreted cautiously due to 
the study limitations. The sample was selected by 
convenience sampling; most of the women had 
low education levels (74.8%, 60.1% were primary 
school graduates) and were work the home (93.7%, 
79.8%). The sample reflects only one area in Turkey 
and therefore cannot be generalised to all women in 
Turkey.
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CONCLUSSION

Based on the study results, it was concluded that 
women were generally satisfied with primary health 
care services. No significant difference was found in 
satisfaction rates in terms of the comparison between 
the health care centre and family health centre. 
Further studies are needed in the future to evaluate 
the results of the change in providing primary health 
care services. 
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ÖZET

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür ve kanserden olan ölümlerde 
ikinci sıradadır. Yaygın olarak kullanılan görüntüleme metodları mamografi, ultrasonog-
rafi, manyetik rezonans (MR), sintimamografi, tek foton emisyon tomografi ve pozitron 
emisyon tomografisidir (PET). En etkin kullanılan tarama tekniği mamografidir. Fakat 50 
yaş altı kadınlarda % 22 oranında yanlış pozitif sonuca sahiptir. Ultrasonografi ve MR 
zor vakalarda tamamlaycı metodlar olmakla birlikte, memedeki kitlelerin iyi veya kötü 
huylu olduğunu belirlemek için daha duyarlı yöntemlere ihtiyaç vardır. Meme kanserinin 
evrelemesinde ve tedaviye cevabı takip etmede PET giderek artan bir şekilde kullanıl-
maktadır. Bu derlemede meme kanserinin tanısında ve takibinde PET’in faydaları anla-
tılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, Pozitron emisyon tomografisi, Bilgisayarlı 
tomografi

ABSTRACT

Breast cancer is the most frequent cancer in women and is the second lethal malignancy. 
Commonly used imaging modalities include mammography, ultrasonography, magnetic 
resonance imaging (MRI), scintimammography, single photon emission computed 
tomography (SPECT) and positron emission tomography (PET). The most effective 
screening technique at this time is X-ray mammography. However X-ray mammography 
has a 22% false positive rate in women under 50. Ultrasonography and MRI are 
complementary methods for the difficult cases but there is still need to more sensitive 
methods for determining the benign or malignant nature of the breast masses. PET 
is increasingly used in staging advanced or recurrent breast cancer and in monitoring 
response to therapy. In this review the benefits of PET in the diagnosis and following of 
breast cancer are reported.

Key words: Breast cancer, Positron emission tomography, Computed tomography
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GİRİŞ

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan (% 23) ve 
kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ikinci sırada 
gelen meme kanseri insidansının son yıllarda yıllık 
100 binde 102’ye çıktığı belirtilmektedir (1). Genellikle 
erken dönemde lenfatik yol ile geç dönemde ise 
hematojen yol ile metastaz yapan meme kanseri 
olgularının uzak metastaz ve lokal nüks yönünden 
rutin takibinde klinik muayene ile birlikte akciğer 
grafisi, ultrasonografi, kemik sintigrafisi, bilgisayarlı 
tomografi ve serum tümör belirteç seviyeleri en sık 
başvurulan yöntemlerdir. Solid tümörler genellikle 
sistemik terapiye iyi yanıt vermezken meme kanseri 
en kemosensitif solid tümörlerden biridir (2). Bölgesel 
hastalığı olan olgularda 5 yıllık yaşam süresi oranı % 80 
iken uzak metastatik hastalıkta bu oran % 25 civarındadır 
(3).  1990’lı yılların başında 18F-fluorodeoxyglucose 
Pozitron Emisyon Tomografisi (18F-FDG-PET) klinik 
onkoloji ile tanışmıştır (4). O dönemden günümüze, 
18F-FDG-PET meme kanserinde lenf nodu evrelemesi, 
sistemik evreleme, rekürren-metastatik hastalıkta 
yeniden evreleme, tedavi cevabı takibinde etkin ve 
doğruluğu yüksek bir görüntüleme yöntemi olarak 
kullanılmaktadır (5-7). Bilgisayarlı tomografinin (BT) 
anatomik rehberliğinde, hibrid PET/ BT cihazlarında 
18F-FDG-PET’in doğruluğu artmaktadır (8). 18F-FDG-
PET çalışması tek seansta tüm vücut tarama imkanı 
verdiği için metastaz taramasında kulanılabilecek etkin 
bir yöntemdir. 18F-FDG-PET meme kanserli hastaların 
tanı ve takibinde maliyeti düşüren, gereksiz tetkik ve 
tedavileri önlenmesi açısından etkin bir yöntem olarak 
klinik pratikte yer almaktadır.  

Pozitron-emission tomografisi (PET), pozitron yayan 
izotopların kullanıldığı non-invazif bir görüntüleme 
tekniğidir. Bu yöntemde normal veya patolojik 
dokuların fonksiyonlarını veya metabolik durumlarını 
değerlendirmek için oksijen, karbon, azot veya florin 
izotopları kullanılmaktadır (9). Özellikle onkolojide, 
18F-FDG-PET yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 18F-
FDG’nin bazı tip kanserlerde normal organ ve dokulara 
göre çok fazla tutulduğu gözlenmektedir (10,11). 
18F-FDG hücreye glukoz gibi girer, hekzokinaz enzimi 
yardımı ile fluorodeoksiglukoz-6-fosfataza dönüşür 

ve daha fazla metabolize olamadan hücrede tutulur 
ve yarılanma ömrü süresince kalır. Erken evre meme 
tümörlerinde geç evrelilere göre daha az glikoliz olur 
(12). Bu nedenle 18F-FDG-PET’in erken tanı değeri 
düşük olup seçilmiş hastalarda kullanılmalıdır. Çapı 
1 cm’den küçük tümörlerde PET’in rezolüsyonundan 
dolayı duyarlılık %57 iken, 1 cm’den büyük tümörlerde 
%90’ı geçer (Şekil 1). Düşük evreli meme kanserinde ve 
tubuler karsinom gibi iyi differansiye tümörlerde 18F-
FDG tutulumu azalır (13). Bunun yanında fibroadenom, 
duktal adenom ve enflamasyon gibi selim lezyonlarda 
yanlış pozitiflik görülebilir (14).  

Meme tümörlerinin birçoğu östrojen reseptörü içerir. 
İn-vitro ölçüm ile fonksiyonel, non-fonksiyonel ayrımı 
yapılamadığı gibi heterojen dağılım örneklemede 
hataya yol açabilir. F-18 fluoroestradiol (FES) PET 
östrojen reseptörü durumunu kantitatif olarak saptar 
ve metastazları belirlemede yüksek duyarlılığa sahiptir 
(15). 
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Şekil 1. Sağ meme kanseri olan hastada PET/BT 
görüntüsü (SUV max:16,9).



EVRELEME VE PROGNOZ

Meme kanserinde en önemli prognostik faktör aksiler 
lenf nodlarının durumudur. Aksiller lenf nodu tutulumu 
olmayan hastalarda 10 yıllık sağ kalım oranı % 90 iken, 
bu oran 1-3 lenf nodu tutulumu varsa % 70’e, > 10 lenf 
nodu tutulumu varsa % 30’a düşmektedir. PET/BT’nin 
lenf nodu tespitindeki sensitivitesi % 70, spesifitesi % 
100’dür. Özellikle N III (infraklavikular, supraklavikular 
ve internal mamarian lenf nodları) ve ekstraaksiller 
bölge lenf nodu tutulumunu gösterebilmesi önemli 
bir avantajdır (16). 18F-FDG-PET aksiller lenf 

bezlerini göstermekle birlikte mikroskopik lenf bezi 
metastazlarını gösteremediği için sentinel lenf bezi 
biyopsisinin yerini alamaz. Palpe edilebilen tümörlerde 
sentinel lenf bezi haritalamasına yardımcı rolü vardır 
(17). 

PET/BT’nin bir diğer üstünlüğü de aynı seansta 
multifokal hastalığı gösterebilmesidir. Ayrıca tek 
incelemede olası bir aksiller yayılımı ya da uzak organ 
ve kemik metastazlarını da gösterebilir (Şekil 2).

Şekil 2. Sol memede multifokal hastalığı olan hastada karaciğer metastazı (SUV max: 11,2) ve sol aksilla metastazı 
(SUV max: 5,6).

Uzak metastaz tespitinde sensitivitesi ve spesifitesi 
konvansiyonel görüntüleme yöntemleri (% 60, % 83) 
ile karşılaştırıldığında oldukça iyidir (% 100, % 98) (18). 
Prospektif bir çalışmada 18F-FDG PET/BT, 160 meme 
kanserli hastanın % 36’sında klinik evreyi değiştirmiş 
(% 28 alt evreleme; % 8 üst evreleme), % 58’inde ise 
tedavi yaklaşımını değiştirmiştir (% 28 intermodalite; 
% 30 intramodalite) (19). 

18F-FDG-PET hastalığın prognozunu saptamak için de 
kullanılabilir. Yüksek 18F-FDG tutan tümörler daha 
agresif davranış sergiler. İnternal mamarian ve me-
diastinal lenf bezlerinde görülen FDG tutulumu kötü 
prognozu gösterir (20). Primer tümörün standart up-
take value (SUV) değeri tümörün alt grupları, histolojik 
grade, proliferasyon endeksi ve erken nüks ile ilişkilidir.
Daha önce cerrahi veya radyoterapi uygulanmış olgu-
larda da 18F-FDG PET önemli bilgiler sağlar. Konvansiy-
onel görüntülemenin yetersiz veya negatif olduğu du-
rumlarda hastalığın yaygınlığını gösterir. Lezyon başına 
değerlendirildiğinde PET ile konvansiyonel görüntül-

emeye oranla daha fazla lenf bezi ve kemik lezyonu 
saptanmıştır. İskelet sistemi meme kanserinin en sık 
metastaz yaptığı yerdir (erken evrelerde % 8, ileri 
hastalıkta % 70). Lezyonlar çoğunlukla osteolitiktir ve 
osteoblastiklere oranla daha fazla 18F-FDG tutar. PET, 
kemik sintigrafisini tamamlayıcı rol oynar (Şekil 3). Litik 
lezyonların artması kötü prognoz göstergesidir. Kemik 

sintigrafisi ile 18F-FDG 
PET/BT’yi karşılaştıran 
bir çalışmaya göre 
meme kanserinin ke-
mik metastazlarını gös-
termede PET/BT daha 
duyarlı bulunmuştur 
(21). 

Şekil 3. Multipl kemik 
metastazları olan meme 
kanserli hastanın PET/
BT görüntüsü (SUV max: 
11,7). 

45

Bozok Tıp Derg. 2013,1:(43-48)                            ELBOĞA ve ark. 
Meme Kanserinde PET/BT



46

TEDAVİYE CEVABIN DEĞERLENDİRMESİ

Bölgesel nüks şüphesi ile agresif tedavi düşünülen 
% 44 hastada ve metastazları bilinen ve tedaviye 
yanıtı değerlendirilen % 33 hastada 18F-FDG PET/BT 
sonuçları tedavi planını değiştirmiştir (22). Neoadjuvan 
kemoterapi, tümörün daha etkin rezeksiyonu ve 
kemoterapiye yanıtın in-vivo değerlendirilmesi amacını 
taşır. Erken yanıt alınmışsa etkili kemoterapiye devam 
edilir, alınmamışsa tedavi şemasında değişikliğe gidilir. 
Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi için kullanılan 
fizik muayene, mammografi veya ultrasonografi gibi 
konvansiyonel yöntemler, morfolojiye dayalı olup 
malign değişiklikleri saptamada hatalı ve az değerlidir. 
18F-FDG PET/BT ile metabolik görüntülemenin bu 
amaçla başarı ile kullanılabileceğini gösteren birçok 
çalışma yapılmıştır. Tedaviye iyi yanıt verenlerde 
SUV değeri yaklaşık 1 haftada belirgin azalırken 
vermeyenlerde aynı kalır veya hafifçe artar. Uzak 
metastazlarda da neoadjuvan kemoterapi ile 
SUV değerlerinde düşüş görülmesi iyi prognozun 
göstergesidir. Karaciğer, akciğer ve yumuşak doku 
lezyonlarında SUV değerleri tedaviye yanıt alınanlarda 
%72 azalırken, yanıt  alınmayanlarda değişmez.

Östrojen reseptörleri mevcudiyeti prognoz göstergesi 
olup antiöstrojen tedaviye cevap açısından önemlidir. 
Hormonal tedaviye yanıt için önfikir verir. Primer 
tümörde östrojen reseptörü blokajı (SUV değerinin 
%50 azalması) iyi prognoz göstergesidir (15). HER2 
salınması hormon tedavisine direnç göstergesidir. 
I-124 anti-HER2 antikorları ile görüntüleme yapılır (23). 
Doxorubicine ve taxan’lara karşı gelişen P-gp direnci 
ise C-11 Verapamil PET ile gösterilebilir (24).
İleri evre meme kanserlerinin %30’u hipoksik 
özelliktedir. Hipoksik tümörler radyoterapiye ve 
kemoterapiye direnç gösteren agresif tümörlerdir. 
Hipoksik tümörlerin görüntülenmesinde F-18 
fluoromisonidazole (F-MISO) daha spesifiktir. Bu 
sayede tümörün tedaviye dirençli olup olamayacağı 
önceden belirlenebilir (25).  

Tedavi seçenekleri arttıkça tedaviye yanıtın erken 
değerlendirilmesi önem kazanmıştır. 18F-timidin ile 
hücre proliferasyonu gösterilebilir (26). Ayrıca etkili 

tedavi apopitozu arttırır. Apopitoz ise, annexin ile 
işaretli pozitron yayıcılar ile gösterilebilir (27) .

SONUÇ

Onkolojide etkin bir görüntüleme metodu olan 
PET ve PET/BT, meme kanserinin evrelendirilmesi, 
yeniden evrelendirilmesi, tedavi sonrası klasik 
radyolojik yöntemlerle tespiti güç olan rezidüel 
kitlelerin/ nüks şüphesinin değerlendirilmesi ve 
erken dönemde kemo+/-hormonoterapiye cevabın 
değerlendirilmesinde oldukça başarılıdır. Bu nedenle 
PET, yakın gelecekte yeni radyofarmasötiklerin 
yaygınlaşması ile tümör biyolojisinin anlaşılmasında, 
meme kanseri tedavisinde yeni ilaç ve tedavilerin 
etkinliğinin araştırılmasında ve böylece kişiye özgü 
tedavi yöntemlerinin seçiminde kullanılabileceği 
yönünde ümit vaat etmektedir. 

KAYNAKLAR

1. Can N, Kapucu LÖ, Üner A, ve ark. İleri Evre Meme 
Kanserinin Takibinde 18F- FDG PET/ BT’nin Katkısı. 
UHOD 2008; 1 (18): 9-15.

2. Hortobagyi GN. Developments in chemotheraphy 
of breast cancer. Cancer 2000; 80:3073-79.

3. Ries LAG, Eisner MP, Kosary CL. SEER Cancer 
statistics Review, National Cancer Institute, Bethesda, 
2004;1975-2001.

4. Wahl R, Cody R, Hutchins G, et al. Positron 
emission tomography scanning of primary and 
metastatic breast cancer with radiolabelled glucose 
analogue 2-deoxy-2(18F)fluoro-D-glucose. N Engl J 
Med 1991;324(3):200. 

5. Avril N, Schelling M, Dose J, et al. Utility of PET in 
breast cancer. Clin Positron Imag 1999;2:261-271, 

Bozok Tıp Derg. 2013,1:(43-48)ELBOĞA ve ark.
Meme Kanserinde PET/BT



6. Czernin J. 18F-FDG PET in breast cancer: A different 
view of its clinical use. Mol Imag Biol 2002;4:35-45.

7. Flanagan F, Dehdasti F, Siegel B. PET in breast 
cancer. Semin Nucl Med 1998;28:290- 302.

8. Bar-Shalom R, Yefremov N, Guralnik L, et al. Clinical 
performance of PET/CT in evaluation of cancer: 
additional value for diagnostic imaging and patient 
management. J Nucl Med 2003;44:1200-9.

9. Anthony Visioni, Julian Kim. Positron Emission 
Tomography (PET) for benign and malignant disease. 
Surg Clin North Am. 2011; 91(1): 249–266.

10. Hendricks J. The frequency and consequences 
of false negative mammograms. Eur J Cancer. 
2000;36:44.  

11. Rosenberg RD, Hunt WC, Williamson MR, et al. 
Effects of age, breast density, ethnicity, and estrogen 
replacement therapy on screening mammographic 
sensitivity and cancer stage at diagnosis: review of 
183,134 screening mammograms in Albuquerque, 
New Mexico. Radiology 1998; 209:511-8. 

12. Isidoro A , Casado E, Redondo A, et al. Breast 
carcinomas fulfill the Warburg hypothesis and 
provide metabolic markers of cancer prognosis. 
Carcinogenesis 2005; 26:2095-2104. 

13. Nieweg OE, Kim EE, Wong W, et al. Positron 
Emission Tomography with Fluorine- 18- 
Deoxyglucose in the Detection and Staging of Breast 
Cancer. Cancer, 1993; 71:3920-3925. 

14. Avril N, Rose CA, Schelling M, et al. Breast imaging 
with positron emission tomography and fluorine-18 
fluorodeoxyglucose: use and limitations. J Clin Oncol 
2000;18;3495-3502.

15. Peterson LM, Mankoff DA, Lawton T, et al. 
Quantitative imaging of estrogen receptor expression 

in breast cancer with PET and 18F-fluoroestradiol. J 
Nucl Med 2008; 49: 367-74. 

16. Groheux D, Hindié E, Delord M, et al. Prognostic 
Impact of 18FDG-PET-CT Findings in Clinical 
Stage III and IIB Breast Cancer. J Natl Cancer Inst 
2012;104:1879–1887.

17. Veronesi U, De Cicco C, Galimberti VE, et al. A 
comparative study on the value of FDG-PET and 
sentinel node biopsy to identify occult axillary 
metastases. Ann Oncol 2007;18:473-478. 
  
18. Fuster D, Duch J, Paredes P, et al. Preoperative 
staging of large primary breast cancer with [18F] 
fluorodeoxyglucose positron emission tomography/
computed tomography compared with conventional 
imaging procedures. J Clin Oncol 2008; 26: 4746-51.

19. Eubank WB, Mankoff DA. Evolving role of positron 
emission tomography in breast cancer imaging. Sem 
Nucl Med 2005;35:84-99.

20. Eubank WB, Mankoff DA, Takasugi J et al. 18 
fluorodeoxyglucose positron emission tomography to 
detect mediastinal or internal mammary metastases 
in breast cancer. J Clin Oncol 2001;19:3516-3523.

21. Cho D, Ahn B, Lee S, et al. Assessment of bone 
metastasis in breast cancer: comparison between 
F-18 FDG PET-CT and Tc-99m MDP bone scan. J Nucl 
Med. 2007;48:368. 

22. Yap CS, Seltzer MA, Schiepers C, et al. Impact of 
whole-body 18F-FDG PET on staging and managing 
patients with breast cancer: the referring physician’s 
perspective. J Nucl Med 2001;42:1334-7.

23. Olafsen T, Kenanova VE, Sundaresan G, et al. 
Optimizing radiolabeled engineered anti-p185HER2 
antibody fragments for in vivo imaging. Cancer Res 
2005; 65: 5907-16. 

47

Bozok Tıp Derg. 2013,1:(43-48)                            ELBOĞA ve ark. 
Meme Kanserinde PET/BT



24. Miller KD, Soule SE, Calley C, et al. Randomized 
phase II trial of the anti-angiogenic potential of 
doxorubicin and docetaxel; primary chemotherapy as 
Biomarker Discovery Laboratory. Breast Cancer Res 
Treat. 2005;89(2):187-97.

25. Rajendran JG, Hendrickson KR, Spence AM, et 
al. Hypoxia imaging-directed radiation treatment 
planning. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006;33:44-53.

26. Contractor K, Challapalli A, Tomasi G, et al. Imaging 
of cellular proliferation in liver metastasis by [18F]
fluorothymidine positron emission tomography: effect 
of therapy. Phys Med Biol. 2012; 7;57(11):3419-33.

27. Yagle KJ, Eary JF, Tait JF, et al. Evaluation of 18F-
annexin V as a PET imaging agent in an animal model 
of apoptosis. J Nucl Med 2005; 46: 658-66.

48

Bozok Tıp Derg. 2013,1:(43-48)ELBOĞA ve ark.
Meme Kanserinde PET/BT



49

ÖZET

Proton pompa inhibitörleri peptik ülser hastalığı, kronik non-steroid anti-inflamatuar ilaç 
kullanımı, H.Pylori enfeksiyonu ve eroziv özofajitte yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel 
olarak iyi tolere edilmekle birlikte diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi bu ilaçların da bek-
lenmedik yan etkileri bildirilmiştir. Uzun süre kullanım sonrası hipergastrinemiye bağlı 
etkiler, hipomagnezemi, enterik mikrobial enfeksiyon riski, artmış pnömoni riski ve kemik 
kırığı riski bulunmaktadır. Özellikle uzun süre kullanan hastalar bu ilaçların muhtemel yan 
etkileri konusunda uyarılmalı ve peryodik olarak değerlendirilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Proton pompa inhibitörleri, İlaç yan etkisi

ABSTRACT

Proton pump inhibitors are widely used in peptic ulcer disease, concomitant with 
non-steroid anti-inflammatory drug usage, H.Pylori infection, and erosive esophagitis. 
Although they are well tolerated, unexpected adverse effects can be seen as all other 
drugs. Effects of hypergastrinemia, hypomagnesemia, enteric microbial infection risk, 
increased pneumoniae risk and bone fracture risk may be seen with long term use. 
Patients who require long term use should be warned and controlled periodically about 
these likely adverse effects.

Key Words: Proton pump inhibitors, Advers drug event

Proton pompa inhibitörleri (PPI) peptik ülser hastalığında ilk olarak 1989 yılında kulla-
nılmaya başlanmıştır. Omeprazolün piyasaya sürülmesinden sonra lansoprazol (1995), 
pantoprazol (1997), rabeprazol (1999) ve esomeprazol (2001) gibi benzer etkili birçok 
molekül tedavide kullanılmaya başlanmıştır (1). PPI’lar peptik ülser hastalığı, kronik non-
steroid anti-inflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanımı, H.Pylori enfeksiyonu ve eroziv özofajitte 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak PPI’lar iyi tolere edilmekle birlikte diğer tüm 
ilaçlarda olduğu gibi PPI’ların da beklenmedik yan etkileri bildirilmiştir ( 2 ). PPI’lara bağlı 
yan etkiler erken dönemde ortaya çıkan primer yan etkiler ve uzun dönemde ortaya çı-
kan sekonder yan etkiler olarak iki başlık altında toplanabilir. Bildirilen primer yan etkiler 
arasında başağrısı, bulantı, ishal, kabızlık, karın ağrısı, akut interstisyel nefrit ve anaflaktik 
reaksiyonlar bulunmaktadır (2,3,4).
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Uzun süre kullanım sonrası ortaya çıkan sekonder yan 
etkiler arasında ise, hipergastrinemiye bağlı yan etki-
ler, hipomagnezemi, enterik mikrobial enfeksiyon riski, 
artmış pnömoni riski ve artmış kemik kırığı riski bulun-
maktadır ( 1,5,6,7,8 ). Burada uzun dönem kullanılan 
PPI’ların yan etkilerinden bahsedilecektir.

Hipergastrinemi
Genel olarak iyi tolere edilen ilaçlar olan PPI’ların teorik 
olarak ta olsa hipergastrinemiye bağlı gastrik tümör ris-
ki vardır (9). PPI’lar gastrik pH artışı ile G hücrelerinden 
gastrin salınımının artmasına ve hipergastrinemiye yol 
açmaktadırlar. Bu durum gastrik hücrelerde hiperplazi 
ve fundik gland poliplerinin oluşmasına yol açar. Fun-
dik gland polipleri benign lezyonlar kabul edilmekte ve 
PPI’ların bırakılmasıyla gerileme göstermektedirler (2). 
Yukarıda da belirtildiği gibi hipergastrinemi enterokro-
moffin benzeri hücrelerde hiperplaziye neden olmakta 
bu da nöroendokrin tümör riskini beraberinde getir-
mektedir (2). Uzun dönem PPI kullananlarda nöroen-
dokrin tümörlerin insidansı daha yüksek bulunmakla 
birlikte insanlarda bu bulguyu veren bir çalışma yapıl-
mamıştır (2,9). Bu konu çok tartışılmakla birlikte lite-
ratürde sadece 15 yıldan fazla PPI kullanan bir hastada 
enterokromoffin benzeri hücrelerden geliştiği kanıtla-
nan nöroendokrin karsinom olgusu bildirilmiştir (10).

Hipomagnezemi
Magnezyumun vücudumuzda birçok işlevsel rolü var-
dır. Eksikliği tetaniye, konvülsiyonlara, kardiyak aritmi-
lere, hipokalsemiye ve hipokalemiye sebep olmaktadır. 
İlk olarak 2006 yılında tarif edilmiştir ve 2011 yılında 
Birleşik Devletler gıda ve ilaç dairesi PPI’ların uzun 
süreli kullanımının hipomagnezemi yapabileceğini be-
lirtmiştir (11,12). İntestinal duvardan magnezyumun 
emilimini engelleyerek veya intestinal lümene aşırı kay-
ba yol açarak hipomagnezemiye neden oldukları dü-
şünülmektedir (13). PPI kullanımı ile hipomagnezemi 
oluşması için gereken ortalama süre net değildir. Birkaç 
yıl olarak bildirilen vakalar olmakla birlikte hipomagne-
zemi vakalarının çoğunluğu 5 yıl ve daha uzun süre PPI 
kullananlardan oluşmaktadır (13). Orta dereceli hipo-
magnezemiler asemptomatik olmakta ve rutin pratik-
te magnezyum bakılmaması bu vakaların atlanmasına 

neden olmaktadır. Hipomagnezemi magnezyum düze-
yi 1,2mg/dl altına inene kadar belirti vermemektedir 
(13). Uzun dönem PPI kullanacak olan hastalarda özel-
likle diüretikler veya digoksin ile kombine kullanım ola-
caksa magnezyum düzeyi aralıklı kontrol edilmesi öne-
rilmektedir (2). PPI ilişkili hipomagnezemide kullanılan 
PPI kesilmeli ve magnezyum replasmanı yapılmalıdır. 
Hastanın mide asit sağlısının azaltılması gerekiyorsa fa-
motidin, ranitidin gibi histamin reseptör antagonistleri 
seçilmelidir (14). 

Enterik enfeksiyonlar
PPI kullanımı ile artmış enterik enfeksiyon riski 
temelde gastrik pH’nın 4’ün üzerine çıkması ve 
mikroorganizmaların gastrik asit ile eliminasyonunun 
engellenmesi tezine dayanmaktadır (15). Yapılan 
bir meta-analizde hastane yatışında PPI kullanan 
hastalarda artmış Clostridium difficile ilişkili diyare, 
Campylobacter, Salmonella, Shigella ve Listeria 
enfeksiyon riski saptanmıştır (6). Yapılan çalışmalarda 
PPI kullanımı ile hem toplum kökenli hem de hastane 
kaynaklı Clostridium difficile enfeksiyonlarının ilişkili 
olduğu ve riskin iki katın üzerinde arttığı kanıtlanmıştır 
(9).

Toplum kökenli pnömoniler
PPI kullanımı ile respiratuar enfeksiyonlara yatkınlık 
oluşmasının mekanizması tam bilinmemektedir. PPI 
kullanımı gastrik pH’yı azaltmakta ve gastrik kolonizas-
yona sebep olmaktadır. Mikroaspirasyonlar neticesinde 
de akciğer kolonizasyonu oluştuğu düşünülmüştür (16). 
Yapılan geniş kapsamlı 80.000 hastadan oluşan vaka 
kontrollü bir çalışmada tanı öncesi 30 gün içinde baş-
lanan PPI tedavisinin toplum kökenli pnömoni riskini 
artırdığı saptanmıştır (17). 7642 hastayı içeren, toplum 
kökenli pnömoni tanısıyla takip edilen hastalarda yapı-
lan bir çalışmada bir hafta içerisinde PPI başlananlarda 
toplum kökenli pnömoni gelişme riskinin 5 kat arttığı 
görülmüştür (18). Yapılan bir meta-analizde PPI kulla-
nımı ile toplum kökenli ve hastane kökenli pnömoni ris-
kinde artış olduğu saptanmıştır (19). Yapılan diğer bir 
meta-analizde PPI kullanımıyla toplum kökenli pnömo-
ni riskinin 1.36 kat arttığı saptanmıştır (5). 
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Bu çalışmalarda PPI’ların yeni başlandığı dönemde 
özellikle ilk bir ayda toplum kökenli pnömoni riskini ar-
tırdığı, uzun süreli kullanımlarda riskin artmadığı bildi-
rilmiştir (5,17,18).

Kemik kırıkları
Son dönemde PPI kullanımı ve artmış kırık riski arasın-
da ilişki olduğu belirtilmektedir. Artmış kırık riskiyle ilgili 
birçok biyolojik mekanizma ileriye sürülmüştür. Bunlar-
dan birisi çok muktemel görülmemekle birlikte gastrik 
asit inhibisyonuna bağlı olarak barsaklardan kalsiyum 
emiliminin azalmasıdır (20). Bir diğer muhtemel meka-
nizma ise osteoklastlarda da bulunan proton pompala-
rının inhibisyonu yoluyla kırık riskinin artmasıdır (21). 
PPI’ların intragastrik sekresyonu inhibe etmesinin intes-
tinal kalsiyum emilimi üzerine değişken sonuçları vardır 
(20,22). Aklorhidrisi olan pernisiyöz anemili hastalarda 
kalsiyum absorbsiyonu normal veya azalmıştır (23,24). 
Bu mekanizmaların ötesinde gerçekte PPI kullanımı ke-
mik kırıklarıyla ilişkili midir? sorusuna cevap aranmış-
tır. Yakın zamanda yapılan 223210 vakanın ve toplam 
10 çalışmanın dahil edildiği bir sistematik derleme ve 
meta-analizde kalça kırığı riskinin PPI kullanmayanlara 
göre 1.25 kat , vertebra kırığı riskinin 1.5 kat, 
bilek ve ön kol kırık riskinin 1.09 kat arttığı bildirilmiştir 
(25). Benzer bir çalışma İngilterede yapılan geniş çaplı 
bir vaka-kontrollü çalışmadır. Bu çalışmada da 50 yaşın 
üstünde 1 yıldan fazla PPI kullanan hastalarda kalça 
kırığı riskinin 1.44 kat arttığı bildirilmiştir (7). Post me-
napozal kadınlarda yapılan bir çalışmada omeprazol 
kullanımının osteoporoz ve yaşdan bağımsız olarak 
vertebra kırığı riskini arttırdığı bildirilmiştir (8). Diğer 
taraftan yapılan vaka kontrollü çalışmalardaki artmış kı-
rık riski ile PPI kullanımı arasında nedensel bir ilişki ku-
rulamayacağını ileri süren araştırmacılar da vardır(26). 
Bu yazarlar meta analiz çalışmalarında alkol kullanımı, 
sigara ve vücut kitle indeksi gibi kemik kırığı üzerinde 
etkili olabilen diğer faktörlerin sonuçları etkilemiş olma 
ihtimaline dikkat çekmektedirler (26). Çalışmacılar ara-
sında fikirbirliği olmamasına rağmen, Birleşik Devletler 
gıda ve ilaç dairesi sağlık çalışanlarını uzun süreli veya 
yüksek doz PPI kullanımı ile muhtemel artmış kalça, bi-
lek ve vertebra kırığı riskine karşı uyarmıştır (27). 

Sonuç olarak, özellikle uzun süre PPI kullanan hastalar 
bu ilaçların muhtemel yan etkileri konusunda uyarılma-
lıdır . PPI’lar peptik ülser hastalığı, kronik non-steroid 
anti-enflamatuar kullanımı, H.Pylori enfeksiyonu teda-
visi ve eroziv özofajit gibi kesin endikasyonlarının dışın-
da non-ülser dispepsi ve non-eroziv reflü hastalığı gibi 
durumlarda kullanımında yarar zarar oranı düşünülerek 
ve hasta-bazlı kullanılmalıdır. Uzun süre PPI kullanan 
hastalar peryodik olarak değerlendirilmeli ve tedavinin 
klinik gereklilik hali de sorgulanmalıdır.
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ÖZET

En sık görülen kemik hastalığı olan osteoporoz düşük kemik kütlesi ve kemik dokunun 
mikro yapısında bozulma ile karakterize, kemik frajilitesinde ve kırık riskinde artışa ne-
den olan sistemik bir iskelet hastalığıdır. Erken tanı için hastanın ayrıntılı risk faktörlerinin 
sorgulanması, fizik muayenesinin yapılması ve kırık riskinin belirlenmesi yanında kemik 
mineral yoğunluğu ölçümleri, konvansiyonel grafiler ve laboratuar yöntemleri kullanıl-
maktadır. Osteoporozun tanı yöntemleri arasında konvansiyonel grafiler, kemik sintigra-
fisi, transiliak biopsi, absorbsiyometri yöntemleri, single foton absobsiyometri yöntem-
leri ve genel olarak dual energyX-ray absorbsiyometri (DEXA) yöntemleri bulunmaktadır.
Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar sağlık bakım sistemine önemli miktarda ekonomik 
yük getirmektedir. Osteoporozun ekonomik maliyeti kronik obstruktif akciğer hastalığı, 
myokard enfarktüsü, inme ve meme kanseri gibi diğer önemli hastalıkların maliyetleri 
ile benzer düzeydedir. Yaşlanan popülasyon ile birlikte bu durum giderek artan bir halk 
sağlığı problemi olmaktadır.

Bu çalışmada osteoporozun tanı yöntemleri, komplikasyonları ve maliyeti incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Osteoporoz, Tanı yöntemleri, Maliyet

ABSTRACT

Osteoporosis is the most common type of systemic bone disease characterized by low 
bone mass and micro-structure deterioration of bone tissue, with a consequent increase 
in bone fragility and fracture risk. Detailed questioning of the patient’s risk factors for 
early diagnosis, physical examination and measurement of bone mineral density in 
addition to the determination of fracture risk, conventional radiography and laboratory 
methods are used. Methods of diagnosis of osteoporosis; are conventional radiography, 
bone scintigraphy, transiliac biopsy, absorptiometry methods, as well as single-photon 
absorptiometry methods and in general, “dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA)”.
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Osteoporosis and osteoporotic fractures are a significant amount of economic burden on the health care system. 
The economic burden of osteoporosis is similar to chronic obstructive pulmonary disease, myocardial infarction, 
stroke, and other major diseases such as breast cancer. With an aging population, it is a growing public health 
problem.
In this study, osteoporosis diagnosis, complications, and costs were analyzed.

Key words: Osteoporosis, Diagnostic methods, Cost

GİRİŞ

En sık görülen kemik hastalığı olan Osteoporoz (OP)  dü-
şük kemik mineral yoğunluğu ve kemik dokunun mikro 
yapısında bozulma ile karakterize, kemik frajilitesinde 
ve kırık riskinde artışa neden olan sistemik bir iskelet 
hastalığıdır. OP kemiğin dayanıklılığının azalmasına 
bağlı olarak  frajilitesi artmakta ve günlük yaşam akti-
viteleri sırasında minimal travmalarla kırık oluşmasına 
neden olmaktadır (1,2).

İlk olarak 1829’da Jean Georges Lobstein tarafından “po-
rous bone” (gözeli kemik) olarak, daha sonra 1948’de 
Albright tarafından “too litle bone in bone”(kemik için-
de çok az kemik) değişik OP tanımlamaları yapılmıştır.  
OP ilk kez poroziteyi tanımlamak için 19. yüzyılda Alman 
ve Fransız hekimleri tarafından kullanılmıştır (3,4).

OSTEOPOROZDA TANI YÖNTEMLERİ

Preklinik dönemde hastalık kırık olmaksızın düşük ke-
mik kütlesi ile karakterizedir. Minimal travmayı takiben 
veya travma olmaksızın kırık olana kadar sessiz seyre-
den bir hastalıktır. Erken tanı için hastanın ayrıntılı risk 
faktörlerinin sorgulanması, fizik muayenesinin yapılma-
sı ve kırık riskinin belirlenmesi yanında kemik mineral 
yoğunluğu ölçümleri, konvansiyonel grafiler ve labora-
tuvar yöntemleri kullanılmaktadır (Tablo1). Osteoporo-
tik hastaya yaklaşım risk faktörlerinin sorgulanması ile 
başlamalıdır. Risk faktörleri değerlendirildikten sonra 
rutin laboratuvar tetkikleri, torakal ve lomber konvan-
siyonel grafiler, kemik yoğunluğu ölçümü yapılmalı ve 
biyokimyasal belirleyicilere bakılmalıdır (1).

OP genel olarak, “dual energy X-ray absorbsiyometre 

(DEXA)” yöntemi kullanılarak ölçülen kemik mineral yo-
ğunluğu (KMY) tayini ile değerlendirilmektedir. Kemik 
mimarisi, geometrisi gibi kemik kırılganlığını etkileye-
bilecek diğer faktörleri göstermemekle beraber, KMY 
kemik kuvveti ve kırık riskini tahmin etmede oldukça 
faydalı bir yöntemdir.

1996 ‘da Amsterdam Dünya Osteoporoz Kongresi’nde 
yapılan konsensüse göre; Dual Enerji X-Ray absorbsiyo-
metre (DEXA) kullanılarak elde edilen değerlere ve kırık 
varlığına göre osteoporoz tanımı yeniden düzenlenmiş-
tir (5).

Normal: Genç erişkine göre kemik mineral yoğunluğu-
nu (KMY) ve kemik mineral içeriğinin (BMC) 1 standart 
sapmanın (SS) altında olması.
Osteopeni: KMY’nin genç erişkine göre -1,0 ile -2,5 SS 
arasında olması
Osteoporoz: KMY’nin genç erişkine göre -2,5 SS’dan 
fazla olması.
Yerleşmiş osteoporoz: KMY’nin genç erişkine göre -2,5 
SS’dan fazla olması ve ek olarak bir veya daha fazla kırık 
bulunması.

Ayrıca “High resolution quantitative computed tomog-
raphy” tekniği de duyarlılığı yüksek olmasın rağmen, 
radyasyon dozunun ve maliyetinin fazla olması sebe-
biyle yaygın olarak kullanılmamaktadır. Son birkaç yıl-
da ortaya çıkan “quantitative bone ultrasound” (QUS) 
ucuz ve radyasyonsuz bir teknik olması nedeniyle ümit 
vaat etmektedir. QUS, kemik kitlesi yanında kemik yapı-
sı hakkında da bilgi verebilmektedir (6).
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OSTEOPOROZA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR

Ön kol kırıkları: Yaş ilerledikçe ve postural stabilite azal-
dıkça Colles kırıklarının görülme oranı artmaktadır. Dis-
tal önkol kırıklarının %85’i kadınlarda görülmektedir.
65 yaş üzerindeki kadınlarda bu tip kırıkların artış hızın-
da yavaşlama dikkati çekmekte ve bu olay yürüme hızı-
nın azalması ile açıklanmaktadır. Diğer kırıklara oranla 
en az özürlülüğe neden olan kırık tipidir. Bununla birlik-
te önemli ölçüde morbidite nedeni olarak karşımıza çık-
maktadır. Hastaların ancak %50’si kırıktan bir yıl sonra 
yeterli fonksiyonel iyileşme tanımlamaktadırlar.

Vertebra Kırıkları: Hastane kayıtlarının kalitesine bağlı 
olarak, vertebra kırıklarına ait epidemiyolojik verilerin 
sağlıklı olduğu söylenemez. Vertebra kırıkları İskandinav 
ülkelerinde daha fazla dikkati çekerken Doğu Avrupa’da 
daha az bildirilmiştir. Vertebra kırıklarının sadece üçte 
birinin nedeni düşmedir. Vertebra kırıkları genellikle 
ağırlık kaldırma gibi geniş kompresif yüklenmeler ile 
oluşmaktadırlar. Tek bir kırık büyük önem taşımayabi-
lir Ancak birkaçı bir arada bulunursa kümülatif olarak 
akut ve kronik sırt ağrısına ve boyda kısalmaya neden 
olabilir.

Kalça Kırıkları: Kalça kırıkları diğer osteoporotik kırık-
lara oranla daha fazla ekonomik yük, sakatlık ve ölüme 
neden olmaktadır. OP’ ye yönelik epidemiyolojik çalış-
malar ilk olarak kalça kırıkları ile başlatılmıştır. Kalça kı-
rıkları hospitalizasyon, cerrahi işlem ve rehabilitasyon 
gerektirdiğinden kayıtlı veriler daha gerçekçidir. Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde yılda ortalama 1.5 milyon 
kırık olgusu olduğu bildirilmiştir. Bu kırıkların 250.000’i 
kalça, 250.000’i el bileği ve 500.000’den fazlası vertebra 
kırıklarıdır. Bu hastaların yaklaşık yarısı ise yaşamlarına 
özürlü olarak devam etmek zorunda kalmaktadır. Kalça 
kırığı insidansının en yüksek olduğu ülkeler İskandinav 
ülkeleridir. Kalça kırığı riski yaşla birlikte artmaktadır. Yaş 
ve cinse ayarlanmış kalça kırığı sıklığı siyahlara ve Asya 
toplumlarınaoranla beyazlarda daha yüksektir (1).
Kemik mineral yoğunluğu ile kalça kırığı sıklığı ilişkili 
olmakla birlikte çeşitli toplumlar arasında farklılık gös-
terebilmektedir. Örneğin Japon kadınlarında kemik yo-
ğunluğu düşük olmasına karşın kalça kırığı sıklığı beyaz 
kadınlara göre %50 daha azdır. Kalça kırıkları kış ayla-

rında daha fazla görülmekte ve büyük bir bölümü ev 
içi düşmeler sonucunda oluşmaktadır. Birçok çalışma-
da kentlerde yaşayanlarda kalça kırığı kırsal kesimlerde 
yaşayanlara oranla daha fazla gözlenmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde 50 yaş üzerindeki beyaz kadınlar-
da yıllık omurga kırığı insidansı %1.8 olarak bildirilmiş-
tir. Bu oran kalça kırığının yaklaşık üç katıdır. Türkiye’de 
vertebral deformite prevalansı değişik yöntemlerle 
%40.5-45.3 arasında bulunmuştur. Omurga deformi-
teleri kadınlarda erkeklerden daha sık görülmekte ve 
sıklık yaşla birlikte artmaktadır. Kalsiyumdan fakir diyet, 
ağırlık bindirici aktivite eksikliği vertebra kırıkları için 
önemli risk faktörleridir (7). 

Türkiye’nin OP ve kalça kırığına ait verileri yakın zama-
na kadar The Mediterranean Osteoporosis Study (ME-
DOS) çalışmasına dayanıyordu. Bu çalışmaya göre İsveç 
Avrupa’da en yüksek kalça kırığı oranının, Türkiye en 
düşük kalça kırığı oranının temsili birer örneğiydi. Ancak 
MEDOS çalışmasına ait veriler 1985 yılında toplanmış 
olup ülkemizin değişen demografik dağılımını ve zaman 
içindeki değişimleri yeterince yansıtmıyordu. 2008 yı-
lında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kişilerin 10 
yıllık osteoporotik kırık geçirme riskini belirleyen frac-
ture risk algorithm (FRAX) algoritmasında da MEDOS 
verileri kullanılmıştı. Türkiye Osteoporoz Derneği (TOD) 
2005 yılında başlattığı fracture and prevalence of oste-
oporosis in Turkey (FRACTURK) adlı proje ile Türkiye’de 
OP prevalansı ve kalça kırığı insidansını güncellemeyi 
hedeflemiştir. 2011 yılında tamamlanan bu çalışma ile 
FRAX risk değerlendirmesinde kullanılan veriler güncel 
sonuçlara göre yeniden kalibre edilmiştir. 

Türkiye verilerinin güncellenmesi için FRACTURK 
çalışması 26424 kişilik bir örneklem grubunda yapılmıştır 
ve 1965 kişiden oluşan bir örnek grubunda DXA ile KMY 
ölçümleri yapılmıştır. OP prevalansının KMY değerlerine 
göre 50 yaşlarında saptanan %3-4 oranından 80 yaşında 
%30 üzerine yükseldiği gösterilmiştir (1).
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OSTEOPOROZUN MALİYETİNE GENEL BİR BAKIŞ

21. yüzyılda sağlık çalışanları ve karar mercileri için 
önemli bir sorun oluşturan frajilite kırıkları, hastalık 
oranları ve maliyet açısından hem erkeklerde hem de 
kadınlarda osteoporozun en önemli komplikasyonu 
olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından en önemli sağlık sorunları arasında 
kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada 
olduğu düşünülen  OP’un sağlık sistemi üzerindeki büyük 
yükü, nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak son on yıllık  
dönemlerde kırık sayısında artış oluncaya dek ihmal 
edilmiştir. Uluslararası Osteoporoz Vakfı tüm Dünyada 
kadınların %18’inde ve erkeklerin %6’sında kalça 
kırıklarının olduğunu, 80 yaşından büyük kadınların 
%33’ünün ve erkeklerin %11’inin osteoporoza bağlı 
kalça kırığı yaşadığını hesaplamaktadır.

Buna göre yıllık kalça kırığı sayısı 2025’te 2.6-3.9 
milyona ve 2050’de 4.5-6.3 milyona yükselecektir. 
2008’de 50 yaşın üstündeki nüfus oranının %18.7 
olduğu, Türkiye’nin nüfusunun 2025’de 83.6 milyona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2025 yılı için tahmin 
edilen kalça kırığı sayısı 26000 ile 39000 arasında 
değişmektedir.

ABD’de 1998 yılında OP’un doğrudan veya dolaylı 
maliyetinin 21.9 milyar dolar olduğu hesaplandı 
(kişi başı 80 dolar/yıl). Kırıklar akut dönemin 
dışındaki harcamalarla da bağlantılı olduğu için, 
OP’un maddi yükünün muhtemelen kırıkla bağlantılı 
sağlık harcamalarından çok daha yüksek olduğu 
düşünülmektedir. Bu bağlamda, İsveç’te OP’un toplam 
yıllık yükü 2007 yılı için 15.183 milyon İsveç Kronu 
olarak hesaplanmıştır; bu, akut kırık maliyetinin 
2040 yılında yılda 200 milyar $’a ulaşacağı ve güncel 
tahminlere göre 2050 yılında %56 artacağı tahmin 
edilmektedir (8).

OP ve osteoporotik kırıklar sağlık bakım sistemine 
önemli miktarda ekonomik yük getirmektedir. OP’un 
ekonomik maliyeti kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 
myokard enfarktüsü, inme ve meme kanseri gibi diğer 
önemli hastalıkların maliyetleri ile benzer düzeydedir. 

Yaşlanan popülasyon ile birlikte bu durum giderek 
artan bir halk sağlığı problemi olmaktadır. Amerika’da 
yaklaşık olarak 432.000 den fazla hastane başvurularına 
ve 180.000 kadar bakım evi başvurularına neden 
olmaktadır. OP’un neden olduğu total maliyeti 
hesaplamak güçtür. Akut hastane hizmetleri, hastane 
sonrası bakım ve medikasyonlar direk maliyeti 
oluştururken, hasta ve bakım veren aile bireyleri için iş 
gücü kayıpları da indirek maliyeti oluşturmaktadır. OP 
maliyetini tahmin etmede iki ana metod kullanılmakta; 
Osteoporozlu bireyin yıllık masrafını OP tanısı olmayan 
benzer hastalarınkilerle karşılaştırmak ve osteoporotik 
kırıkların maliyetini kullanarak osteoporozun total 
maliyetini tahmin etmek. Bu yaklaşımlara göre 
osteoporoz ile ilişkili yıllık medikal maliyet Amerika’da 
14- 20 milyar Dolar olarak tahmin edilmektedir. 
Avrupa’da ise bu oran daha fazladır (36 milyar Euro). 
Bu maliyetin önemli bir kısmını kalça kırıkları ile ilişkili 
harcamalar oluşturmaktadır. Bu harcamalardan da 
büyük oranda hastane yatışları, taburculuk sonrası 
evde ya da bakım merkezlerinde gerçekleştirilen 
bakımlar sorumludur. Poliklinik hizmetleri ise maliyetin 
az kısmını oluşturmaktadır. 

Akut hastanede kalış süresini kısaltma çalışmaları 
maliyeti azaltmak için uygun bir girişim gibi 
gözükmektedir. Tüm evde bakım ve hemşire hizmeti 
başvurularının %74’u osteoporoz ile ilişkilidir. Kalça 
kırıkları osteoporotik kırıklarla ilişkili akut hastane 
masraflarının %90’ını oluşturmaktadır. Gelişmekte 
olan ülkelerde ise osteoporotik kırıklar ile ilişkili 
maliyet verisi kısıtlıdır. Türkiye’de kalça kırıkları ile 
ilişkili akut hastane maliyeti hasta başına ortalama 
5983 Dolar olarak bulunmuştur. Yaşlanan popülasyon 
nedeniyle kalça kırıkları ve ilişkili maliyetin 2040 
yılında 2-3 kat artacağı tahmin edilmektedir. Omurga 
kırıklarının getirdiği mali yük ise esas olarak poliklinik 
hizmetleri, hemşirelik bakım hizmeti ve iş gücü 
kayıpları nedeniyledir ve çoğu da ciddi ya da çoklu 
omurga kırıklarına bağlıdır.
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Konvansiyonel grafiler
Kemik sintigrafisi
Transiliak biopsi,
Absorbsiyometri yöntemleri
Single foton absorbsiyometri (SPA)
Dual foton absorbsiyometri (DPA)
Single enerji X ray absorbsiyometri (SXA)
Periferik dual(çift) enerji x-ray absorbsiyometri (p-DXA)
Kantitatif Ultrason (KUS)
Nötron aktivasyon analizi
Kantitatif magnetik rezonans (KMR)
Kantitatif bilgisayarlı tomografi: (KBT)

Tablo 1. Osteoporozda kullanılan tanı yöntemleri

SONUÇ

Osteoporotik kırık gelişmeden önce risk altındaki 
bireyleri tanımlayabilmek ve bu sayede alınabilecek 
önleme girişimleri osteoporozun getirdiği sosyal ve 
ekonomik maliyeti önemli oranda azaltabilecektir (1). 
Bu nedenle Türkiye’de osteoporoz konusu ile ilgili halkı 
bilgilendiren toplantı, çalıştay vb faaliyetler yapılarak 
farkındalığı arttırmak ve hastalığın erken tanılanmasını 
sağlamak oldukça önemlidir.
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ÖZET

Kasıkta liposarkomlar oldukça nadirdir. 81 yaşındaki hasta, sol inguinal bölgede kitle ile 
hastanemize başvurdu. Hasta inkansere ingiunal herni tanısıyla ameliyat edildi. Fıtık ona-
rımı yapıldıktan sonra  kese altında  10x5 cm lik kitle saptandı. Spermatik kord ve testis 
damarları korunarak kitle eksize edildi. Patolojik tetkikinde liposarkom olarak rapor edildi.  
Olgumuz  literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Anahtar kelimeler: İnguinal herni, İnkarsere, Liposarkom

ABSTRACT

Inguinal liposarcomas are relatively rare. 81-year-old patient, was admitted to our hospital 
with left inguinal mass. He was diagnosed with the left groin non reducible inguinal hernia 
for the first time and received a hernia repair. The mass(10x5 cm), however, was found 
to be a tumor it situated along the spermatic cord and testicular vessels. The mass was 
partially removed, sparing the elements of cord. We report a case of inguinal liposarcoma 
presenting as incarcerated inguinal hernia and review the related literature.

Key words: Inguinal hernia, Incarsera, Liposarcoma

INTRODUCTION

The liposarcoma is a malignant tumour of the adipose tissue that arises from the primitive 
mesenchymal cells. These neoplasms have been usually found in the soft tissues of limbs, 
trunk, mediastinum, retroperitoneum and occasionally in the spermatic cord. The clinical 
aspect is frequently a complaint of scrotal or inguinal painless mass, mimicking an ingu-
inal hernia and the diagnosis of tumor is performed mainly during surgery (1) . Herein, 
we report a case of liposarcoma, mimicking incarcerated inguinal hernia and  successfully 
treated.
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CASE PRESENTATION

Our case was a 81-year-old man admitted to our hospi-
tal with left inguinal mass. There were no specific abnor-
malities in the laboratory data, and the tumor markers 
were within normal limits. He was diagnosed with non 
reducible inguinal hernia for the first time and received 
a hernia repair. The mass(10x5 cm), however, was found 
to be a tumor it situated along the spermatic cord and 
testicular vessels. The tumor was resected near part of 
the internal inguinal ring, sparing the elements of cord 
(Figure 1). The transversalis fascia was repaired by direct 
suture and a polypropylene mesh was located above. 
Histopathological diagnosis showed well-differentiated 
liposarcoma of the sclerosing type. Postoperative com-
puted tomography (CT) revealed a minimal residual 
edema and fluid in the internal ring. The patient was 
sent to oncology hospital during postoperative 3th days 
due to  marginal biopsies were positive for tumour.

DISCUSSION

Inguinal liposarcomas are relatively rare and in most 
cases these tumors are thought to originate in the 
spermatic cord. The origin of the tumor is believed to 
be the retroperitoneum (1,2). These neoplasms have 
been usually found in the soft tissues of limbs, trunk, 
mediastinum, retroperitoneum and occasionally in the 
spermatic cord (1,3).
Incarcerated inguinal hernia is a common surgical 
indication in the emergency room. Delayed diagnosis 
can result in ischemic bowel or bowel perforation. The 
reported incarcerated contents include bowel loop, 
mesentery, omentum and, rarely, malignant lesions, 
such as lymphoma, liposarcomas, metastatic tumors 
etc (4).
The clinical aspect is frequently a complaint of scrotal 
or inguinal painless mass, mimicking to an inguinal 
hernia and the diagnosis of tumor is performed mainly 
during surgery, as in our patient. In the case of a firm 
not reducible painless inguinal mass without signs and 
symptoms of bowel obstruction, an abdominal tumor 
with inguinal or scrotal extension should be suspected 
and preoperatively excluded. The ultrasonography, (US) 
and computed tomography (CT) scan may be helpful to 
plane a correct therapeutic strategy 

before intervention (1). Essential components of 
treatment include early diagnosis and resection. Early 
diagnosis and prompt surgical intervention provide the 
only chance of a successful outcome.
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Figure 1: The tumor resected near part of the internal 
inguinal ring, sparing the elements of cord.
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ÖZET

Overlapping 5. Parmak deformitesi, ayak deformiteleri arasında nadir görülen deformi-
telerden biridir. Bu deformitede ayak 5. Parmağı, adduksiyon, supinasyon ve hipereks-
tansiyon pozisyonundadır. Hastalar, genellikle kozmetik nedenlerle başvurmaktadır. Bu 
çalışmada, modifiye lapidus yöntemi ile tedavi edilen ayak 5. parmak defortmiteli olgu 
sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Ayak deformitesi, Konjenital

ABSTRACT

An overlapping fifth toe is rarely seen in all foot deformities. In this deformity, the 
position of the fifth toe is adducted, supinated and hyperextended. Patients usually 
apply to hospital for cosmetic reasons. We report fifth finger deformity of foot, which 
was treated with modified lapidus method.

Key words: Foot deformities, Congenital

GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

Overlapping 5. Parmak, konjenital bir deformitedir. Genelde bilateraldir ve 5. parmak 
adduksiyon, supinasyon ve hiperekstansiyon pozisyonundadır. Bunun yanında parmakta 
düzleşme, falanks, tendon ve tırnak yatağında anomaliler de görülmektedir.(1)

Overlapping 5. Parmak defotmitesi, genelde kozmetik nedenlerle başvurulan bir rahat-
sızlıktır. Bununla birlikte deforme 5. Parmak ayakkabı kullanımında basıya bağlı olarak 
ağrıya neden olabilmektedir. Sözü edilen deformite genelde kendiliğinden düzelmediği 
için konservatif yada çeşitli cerrahi yöntemlerden biri ile tedavi edilmektedir. 

Çalışmada Modifiye Lapidus Yöntemi ile tedavi edilen olgu sunulmaktadır. 
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OLGU

10 yaşında erkek hasta, doğuştan her iki ayak 5. Parmak 
şekil bozukluğu ve sağ ayakta ayakkabı giyimine bağlı 
oluşan ağrı nedeni ile başvurdu. Yapılan fizik muayne-
sinde sağ ayağında daha belirgin olmak üzere her iki 
ayağının 5. parmağında adduksiyon, supinasyon ve me-
tatarsofalengial eklemde hiperekstansiyonun eşlik ettiği 
overlapping deformitesinin mevcut olduğu tespit edildi 
(Şekil 1-a,b). Bunlara ek olarak sağ ayak metatarsofa-
lengial eklem lokalizasyonunda ağrılı kallus mevcuttu. 
Dış merkezde bantlama yöntemi ile tedavi uygulanmış 
ancak bu yöntem ile tedavi edilen hastanın deformitesi 
düzeltilememiştir. Bu bulgu ve semptomların üzerine 
hastaya cerrahi yöntemlerle korreksiyon planlanmıştır. 
Genel anestezi altında turnike uygulamasını takiben. 5. 
Parmak dorsalinden lapidusun (2) tarif ettiği J şeklinde 
(hokey sopası) insizyon ile girilmiştir (Şekil 1-c). Eks-
tansör tendona ulaşılmıştır. Ekstansör tendon inser-
siyosuna zarar verilmeden diseke edilmiş ve metatar-
sofalengial eklem lateraline yapışan abductor ve kısa 
fleksör tendon grubu diseke edilerek ortaya konulmuş-
tur. Takiben 5. Parmak fleksiyona getirilerek ekstansör 

longus tendonunun metatars üzerinde belirgin hale 
gelmesi sağlanmıştır. Tarsometatarsal eklem üzerinden 
yaklaşık 1 cm lik trasnvers insizyon yapılmıştır. Ekstan-
sör tendon görülüp diseke edilmiş, diseksiyonu taki-
ben ekstansör tendona tenotomi yapılmıştır. Serbest 
olan uç distal insizyon hattından çekilerek çıkarılmış ve 
distaldeki yapışma yeri olan tırnak yatağına kadar ta-
kip edilerek serbestleştirilmiştir (Şekil 1-d). 5. Parmak 
metatarsofalengial eklem kapsülü dorsalden açılarak, 
kontrakte olan medial yapılar gevşetilmiştir (Şekil 1-e). 
Parmakta oluşan adduksiyon ve hiperekstansiyon de-
formitesinin pasif olarak düzeltilebildiği görülmüştür 
(Şekil 1-f). Takiben distal falanks volar yüzünden baş-
layıp orta falanks ve proksimal falanks volar yüzünden 
geçilen oblik bir tünel hazırlanmıştır (Şekil 1-g). Nöro-
vasküler yapılara zarar vermemek için tünelin, kemiğin 
hemen altından yapılmasına özen gösterilmiş. Hazırlan-
mış olan ekstansör tendon distal falanksın medialinden 
volerine doğru geçirilerek hazırlanan tünelden ilerle-
tilmiş ve proksimal falanksın lateralinden çıkarılmıştır. 
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Şekil 1: Olgunun, ameliyat öncesinde 
önden (a) ve yandan (b) görünümü; 
(c)’de Lapidus tarafından tarif edilen 
J şeklinde ( hokey sopası) insizyon; 
(d)’de ekstansör tendon tenotomisi, 
serbest olan ucun distal insizyon 
hattından çekilerek çıkarılması ve ten-
donun distaldeki yapışma yeri olan 
tırnak yatağına kadar takip edilerek 
serbestleştirilmesi; (e)’de kontrakte 
olan  medial yapıların ve kapsülün 
gevşetilmesi; (f)’de deformitenin pasif 
olarak düzeltildiği; (g)’de kemiğin he-
men altından olacak şekilde tünelin 
hazırlanışı; (h)’de hazırlanmış olan ek-
stansör tendonun falanks etrafından 
geçirilerek abduktor ve fleksiör ten-
don grubuna ve kendi üzerine dikilmiş 
olduğu; (i)’de korreksiyonu korumak 
amacı ile teleskopik olarak gönderilen 
K-teli görülmektedir. 
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Şekil 2: Şematik gösterim: Şekil (a)’ da uzun ekstan-
sör tendon ve abduktor kas grubu görülmekte, şekil 
(b)’ de ekstansör tendonun proksimalden tenoto-
misi görülmekte, şekil (c)’de tendonun distal falanks 
medialinden ve volerinden geçirilerek, hazırlanan 
tünelden ilerletilmesi ve abduktor tendona dikilm-
esi görülmekte, şekil (d)’ de kalan ekstansör ten-
donun tekrar proksimal falanks etrafında sarılarak 
kendi üzerine dikilmesi görülmektedir.

Şekil 3: Cerrahi sonrası 4. haftadaki 
kontrol sırasındaki görünüm

Şekil 4: Olgunun cerrahi 
sonrasında  12. ayda önden 
(a) ve yandan (b) görünüm
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5. Parmak abductor tendon ve kısa fleksör tendon 
spit olarak ayrıldıktan sonra uzun ekstansör tendon 
volerden dorsale doğru bu delikten geçirilmiştir. 
Parmağa uygun pozisyon verildikten sonra uzun 
ekstansör tendon abductor fleksör tendon grubuna 
dikilmiştir. Takiben kalan tendon tekrar proksimal 
falanksın medialinden volerine doğru ilerletilmiş ve 
lateralden dorsale doğru çıkacak biçimde falanksın 
etrafında sarılmış, kendi üzerine dikilmiştir (Şekil 1-h). 
Parmağın pozisyonu tekrar kontrol edilerek bir adet 
K-teli teleskopik olarak distal falankstan MP ekleme 
doğru gönderilmiştir. Turnike açılarak kanama kontrolü 
yapılmıştır. Parmağın dolaşımı kontrol edildikten sonra 
sadece cilt dikişleri ile insizyonlar kapatılmış (Şekil 1-i), 

operasyona son verilmiştir. Kullanılan cerrahi teknik 
şematik olarak şekil 2’de tarif edilmiştir. 
Cerrahi sonrası dönemde hastanın dolaşımı yakından 
takip edilmiştir. 1 günden sonra hastanın topuğunun 
üzerine basarak mobilize olmasına izin verilmiş, 15 
gün sonra dikişleri alınmıştır. Cerrahi sonrası 4. haftada 
K-teli çekilmiştir ve korrekisyonda bir kayıp olmadığı 
görülmüştür (Şekil 3). 3 ay Geceleri kullanılmak üzere 
parmak arası makara verilerek takip edilmiştir.  Şekil 
4’de  12. ayda post op kontrolünde kayıp olmadığı 
görülmektedir.

Hastanın tedavisi sırasında bilgilendirilmiş olur formu 
alınmıştır.
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TARTIŞMA

5. parmak overlapping deformitesi için konservatif ve 
cerrahi olarak birçok değişik yöntem bulunmaktadır. Bu 
yöntemlerin amacı 3 planda olan bu deformiteyi kalıçı 
olarak düzeltmektir. Ancak bütün yöntemlerin bir takım 
kısıtlılıkları bulunmaktadır.

Bu yöntemlerden biri V-Y plasti ile dorsal cilt bölü-
münü uzatmadır. Ancak bu yöntem, kötü keloid skar 
görünümüne(3)  ve deformitenin tekrarına neden ola-
bilmektedir.(4-5) Bir diğer yöntem ise McFarland tara-
fından uygulanan 5.parmak proksimal falanks bazisinin 
çıkarıldığı syndaktilisazyon yöntemidir. Bu yöntemde 
ise 4. ve 5. parmaklarda kontraktür, rotasyonel defor-
mite gelişimi görülebilmektedir(6) Butler’s yönteminde 
ise dorsal ve volar raket insizyonlar ile parmağın volar 
ve laterale doğru yer değiştirmesi sağlanmaktadır. Bu 
yöntemle de rotasyonel deformitenin tam olarak dü-
zeltilememsi ve deformitenin yeniden tekrarlaması ile 
karşılaşılmaktadır.(3)

Lapidus(2) yönteminde ise ekstansör tendon, proksi-
malden serbestleştirildikten ve proksimal falanks et-
rafında dolaştırıldıktan sonra abductor ve kısa fleksör 
tendon grubuna dikilir. Ancak bu yöntemle de korreksi-
yon kaybı, parmağın valgusa gitme durumu görülebilir.

WG Smith ve arkadaşları(7) yaptıkları çalışmada, kon-
servatif olarak uyguladıkarı bantlama yöntemi ile tedavi 
ettikleri 3 hastanın hepsinde %100 başarı elde etmişler-
dir. Ancak sayının yeterli olmaması tedavinin standart 
hale gelmesini kısıtlamaktadır.

SONUÇ

Bizim yaptığımız yöntemde lapidius yöntemine ek ola-
rak ekstansör tendon, proksimal falanks etrafında tek-
rar sarılarak deformitenin rotasyonel komponentinin 
tekrarlama olasılığı azaltılmaya çalışılmıştır. 
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ÖZET

İzole tuba torsiyonu gebelikteki akut karın nedenlerinin nadir olanları arasındadır. Pa-
tognomonik klinik semptomların, görüntüleme bulgularının veya laboratuar tetkikleri-
nin olmaması nedeniyle kesin tanıya giden süreç oldukça zorludur. Bu olgu sunumunda 
bulantı-kusma ve kasığa yayılan sağ alt kadran ağrısı ile başvuran, adneks torsiyonu, ad-
neksiyal kitle ve akut apandisit ön tanılarıyla opere edilen 22 haftalık bir gebeyi bildiriyo-
ruz. Laparotomide, sağ tuba distal kısmının torsiyone olup kistik kitle haline dönüşmüş 
olduğu görüldü. Diğer pelvik ve abdominal organlar ise normaldi. Detorsiyon sonrasında 
kısa sürede tuba normal rengine döndüğü için salpenjektomi işlemi gerçekleştirilmedi. 
Doğru ve zamanında tanı ve tedavi ile salpenjektomi işleminden kaçınılabilecek olan izo-
le tuba torsiyonu, çok nadir de olsa, gebelikte görülebilecek olası akut karın nedenleri 
arasında akılda tutulması gereken patolojilerden biri olmalıdır.  

Anahtar kelimeler: Torsiyon anormalliği, Fallop tüpü hastalıkları, Akut karın, Gebelik

ABSTRACT

Isolated tubal torsion is a rare cause of acute abdomen in pregnancy. The definite 
diagnosis is a very challenging task because it has no pathognomonic clinical symptoms 
or findings on imaging or in laboratory studies. We report a 22-week-old pregnant 
presenting with right lower abdomen pain radiating to her groin with nause and vomiting, 
who was operated with the preoperative diagnosis of adnexal torsion, adnexal mass and 
acute appendicites. During laparotomy right fallopian tube was found twisted among 
itself and became a cystic mass. Other organs were normal. The colour of tube became 
normal soon after detorsion so salpingectomy procedure were not performed. We 
conclude that isolated tubal torsion should be kept in mind in the differential diagnosis 
of acute abdomen in pregnancy and salpingectomy can be avoided with correct and in 
time diagnosis. 
 
Key words: Torsion abnormality, Fallopian tube diseases, Acute abdomen, Pregnancy
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GİRİŞ

İzole tuba torsiyonu 1/1.500.000’luk insidansıyla nadir 
görülen ancak dikkate alınması gereken bir durumdur 
(1,2). Her yaş grubunda görülebilir. Semptomların du-
ruma özgü olmaması nedeniyle kesin teşhis operasyon 
öncesi dönemde oldukça güçtür (3). Bununla birlikte 
zamanında ve doğru koyulan tanı, özellikle menopo-
zal dönemde olmayan hasta popülasyonunda fallop 
tüpünün korunmasına olanak sağladığı için önemli-
dir. Bu olgu sunumunda 22. gebelik haftasında akut 
batın tablosuyla opere edilen ve nekroz gelişmediği 
için tubası korunan bir hastayı bildirmeyi amaçladık.

OLGU SUNUMU

25 yaşında gravida 1 para 0 olan hasta kliniğimize 
yaklaşık 12 saattir devam eden sağ kasık ağrısı ve 
bulantı - kusma şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde 
özellik olmayan gebenin son adet tarihine göre 22. 
gestasyonel haftada olduğu belirlendi. Fizik muayenede 
vital bulgular normaldi ve ateş saptanmadı. Sağ alt 
kadranda istemli defans ve rebound vardı. Spekulum 
muayenesinde lökore mevcuttu. Servikal dilatasyon ve 
efasman olmadığı dijital muayene ile teyid edildi.

Yapılan ultrasonografi incelemesinde fetusun tek, baş 
geliş ve ölçümlerinin 22-23 hafta ile uyumlu olduğu 
saptandı. Plasenta, uterusun anterior duvarındaydı ve 
amniyon sıvı miktarı normaldi. Sağ adneksiyal alanda 
37 x 45 mm boyutlarında vasküler akımı olmayan 
kompleks kistik lezyon belirlendi. Sağ over ayrıca 
görülmedi. Laboratuar verilerinden hemoglobin 12.3 
g/dl, hematokrit % 33.5 ve beyaz küre 15600/mm³ idi. 
Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal limitler 
arasındaydı. Tam idrar tetkikinde özellik yoktu. 
   
Genel cerrahi bölümünce de değerlendirilen hastaya 
radyoloji bölümü tarafından yapılan ultrasonografide 
akut apandisit ile uyumlu bulgu saptanmadı. Bununla 
birlikte akut apandisit tanısı tam olarak dışlanamadı. 
Sonuç olarak uygun hasta onamı alınarak, sağ adneksiyal 
torsiyon, sağ adneksiyal tümör ve akut apandisit ön 
tanılarıyla ve uygun hasta onamı alınarak laparotomi 
yapıldı. Pelvik gözlemde 22 haftalık normal bir uterus, 

normal sol adneks, sağ over ve apendiks vardı. Ayrıca sağ 
taraftaki fallop tüpünün 1/3 distal kısmı kendi etrafında 
7 defa dönerek yaklaşık 4 cm kistik yapı oluşturmuştu. 
Detorsiyon sonrasında rengi normale dönen tüp 
eşlik eden ek patoloji olmaması nedeniyle alınmadı. 
Operasyon sonrası 3. günde herhangi bir komplikasyon 
gelişmeyen hasta önerilerle taburcu edildi.

TARTIŞMA

Bu olgu sunumunda bulantı-kusma ve kasığa yayılan 
sağ alt kadran ağrısı ile başvuran, adneks torsiyonu, 
adneksiyal kitle ve akut apandisit ön tanılarıyla opere 
edilen 22 haftalık bir gebe bildirilmektedir. Operasyon 
esnasında, ağrıya sebep olan yapının sağ tubanın 
kendi etrafında dönmesi ile oluşan kistik yapı olduğu 
saptanmıştır. Detorsiyon sonrasında tubanın kısa sürede 
olağan rengini almasıyla salpenjektomi yapılmamış ve 
tuba korunabilmiştir.  

Gebelikte akut karın tablosu genellikle ablatio plasenta, 
uterus ruptürü, akut apandisit, kolesistit, renal veya 
üreteral kolik, dejenere leiomyom, over torsiyonu, 
ruptüre over kisti, salpenjit ve tubo-ovaryan abse gibi 
durumlarda ortaya çıkmaktadır (4). Bu durumlara 
kıyasla oldukça nadir olarak karşılaşılan izole tuba 
torsiyonunun nedeni tam olarak belirlenememiştir. 
İleri sürülen olası hipotezler ve predispozan faktörler 
aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir (5). 

a) Anatomik anormallikler (uzun mezosalpinks, tubal 
anormallikler, hematosalpinks, hidrosalpinks, Morgagni 
hidatiti)
b) Fizyolojik anormallikler (anormal peristaltizm, tubal 
spazm, intestinal peristaltizm) 
c) Mezosalpinks’teki hematolojik anormallikler (venöz 
konjesyon)
d) Sellheim teorisi (ani vücut pozisyon değişiklikleri)
e) Travma, önceki cerrahi veya hastalık (tubal ligasyon, 
pelvic inflammatory disease (PID))
f) Gebe uterusu.
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İzole tuba torsiyonu tanısı operasyon öncesi dönemde 
oldukça zor konmaktadır. En sık görülen ve ön tanı 
için en güvenilir semptomlar kasık, uyluk ve böğür 
bölgesine yayılan akut alt abdominal ve/veya pelvik 
ağrıdır (6). Ancak bu şikayetlerin çoğu yukarıda sayılan 
ve gebelikte akut batın tablosuna yol açabilecek 
patolojilerde de görülebilmektedir. Benzer şekilde 
normal seviyeler arasında olan veya hafif artmış 
saptanabilen ateş ve lökosit sayısının da ayırıcı tanıda 
önemli yeri yoktur (7). Vakamızda da hafif lökositoz 
dışında anormal laboratuvar verisi yoktu.
Ultrasonografik   inceleme  ile birçok jinekolojik 
patolojide olduğu gibi izole tuba torsiyonunun ön 
tanısı için de önemli ipuçları elde edilebilmektedir. 
Özellikle gebeliği mevcut olan hasta populasyonunda 
akut alt kadranın değerlendirilmesi için belirli bir 
sistematik inceleme yapılması gerekmektedir. Buna 
göre tüm vakalarda öncelikle overler değerlendirilmeli, 
varsa kistik yapıların ölçümleri yapılmalıdır. Overlerin 
normal olarak değerlendirildiği vakalarda, salpinksin 
torsiyonundan sorumlu olabilecek paraovaryan 
ve paratubal yapılar aranmalı, tubal dilatasyonun 
mevcudiyeti taranmalıdır (8). Önceki yayınlarda, 
kistik yapının aynı taraftaki overe yakın olması 
halinde paraovaryan ve paratubal kist tanısının 
belirlenmesinde zorlukların olduğu belirtilmiş olsa 
da, over yüzeyi ve kist arasında belirlenen net bir 
ayrımın tanıyı belirlemeyi mümkün kılabileceği 
bildirilmiştir (9). Doppler incelemelerinde saptanacak 
ters diyastolik akım kaybı da torsiyon için uyarıcı nitelik 
taşır (10). Vakamızda ise sağ adneksiyal alandaki 4 
cm’lik lezyonda kompleks görünüm mevcuttu ve 
kan akımlarının olmadığı saptanmıştı. Tuba ve over 
torsiyonlarının tedavileri için cerrahi gerekli olsa da, 
operasyon öncesi dönemde birbirinden ayırımının 
bazı avantajları vardır. Bunlar arasında; komşu tuba 
torsiyonuna bağlı olarak bir miktar hasar olsa da 
over koruma kararının kolaylaşması ve korpus luteum 
kaybının önlenmesi, hasta ve ailede operasyon 
öncesindeki over alınma olasılığının yarattığı duygusal 
gerginliğin azaltılması ve histolojik çalışma sonrasında 
ortaya çıkacak sağlam over dokusunun yaratabileceği 
medikolegal sorunlardan korunulması vardır (8).  
Bildiğimiz kadarıyla olgumuzun eklenmesi sonrasında, 

gebeliklerinde izole tuba torsiyonu saptanmış olan vaka 
sayısı 23’e çıkmaktadır.  Bu kadar nadir görülmesine 
rağmen, akut karın tablosu mevcut olan bir gebede 
özellikle adneksiyal bölgelerin Doppler akımı ile 
incelenmesi sonrasında aynı taraftaki overin normal 
olduğu kistik paraovaryan yapıların mevcudiyeti 
halinde, izole tubal torsiyonu olasılığı akla gelmelidir. 
Uygun ve zamanında tanı ve sonrasında tedavi ile 
(detorsiyon) tuba ve adneksler korunabilmektedir 
(11). Bize göre önemli olan bir diğer durum da; risk 
faktörleri içinde yer alan ve diagnostik girişimler 
esnasında rastlantısal olarak saptanan Morgagni 
hidatiti ve paratubal kistlerin de eksizyonunun ihmal 
edilmemesidir.  
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ÖZET

Tüm dünyada acil cerrahi operasyonların en sık nedeni akut apandisittir. Helmintler, bak-
teri ve viruslar gibi akut apandisit tablosu oluşturabilirler. Ancak apendiksin Enterobius 
vermikülaris ve Tenya spp. ile eş zamanlı enfestasyonu oldukça nadirdir. 
Onyedi yaşında, karın ağrısı şikâyeti ile acile başvuran kadın hastaya akut apandisit ön 
tanısı ile apendektomi uygulandı. Apendiks serozası makroskopik olarak ödemli ve hi-
peremik görünümde idi. Lümen içerisinde fekalit mevcuttu. Mikroskopik olarak lümen 
içerisinde Tenya spp. proglottid ve yumurtaları ile E. vermikülaris erişkin formu ve akut 
apandisit bulguları izlendi.
 
Her iki helminte bağlı akut apandisit olgusunu, nadir görülmesi ve bildiğimiz kadarıyla İn-
gilizce literatürde şu ana kadar tanımlanan ikinci olgu olması nedeni ile sunulmaktadır.
  
Anahtar kelimeler: Apandisit; Parazitler, Enterobius, Tenya

ABSTRACT

Acute appendicitis is the most common cause of emergency surgeries, all over the 
world. Helminths like bacteria and viruses may cause acute appendicitis. However, 
superinfection of appendix with Enterobius vermicularis and Taenia spp. is very rare.
Seventeen-year-old female patient, with abdominal pain underwent appendectomy, 
with preoperative diagnosis of acute appendicitis. On macroscopic examination, 
appendectomy specimen was hyperemic and edematous with fecalithes in the dilated 
lumen. On microscopic examination; proglottides and eggs of Taenia spp. and mature 
form of Enterobius vermicularis were identified in the lumen, with associated acute 
appendicitis findings.

Here we report a very rare case of concomitant infection of appendix with Taenia spp. 
and Enterobius vermicularis, which is also the second case in the English literature 
according to our knowledge.  
 
Key words: Appendicitis, Parasites, Enterobius, Taenia
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INTRODUCTION

Parasitic and protozoal infections of the gastroin-
testinal tract affect more than half of the world 
population, especially in the developing countri-
es (1). The helminths that mostly affect appendix 
are; Enterobius vermicularis, Taenia species, Ascaris 
and Schistosoma (1-8). They may cause appendici-
tis or appendiceal colic mimicking appendicitis (2). 
The concomitant infection of appendix with Ente-
robius vermicularis and Taenia spp. was presented 
only once in English literature (3). In this report, we 
present the second acute appendicitis case caused 
by both Enterobius vermicularis and Taenia spp., to 
draw attention to this rare cause of acute appendicitis.

CASE REPORT

Seventeen year old female patient underwent 
appendectomy with a preoperative diagnosis of 

acute appendicitis. On macroscopic examination, the 
appendectomy specimen seemed hyperemic and 
edematous. Appendix was 7 cm in length, 0.7 cm in 
diameter and was measured to have a wall thickness 
of 0.2 cm. The cut surface revealed fecalithes in the 
dilated lumen.

On microscopic examination, the mature form of female 
Taenia spp. and the eggs with thick brownish golden 
reflective walls (Figure 1,2), showing fine radiations 
were identified in the lumen as well as the mature form 
of Enterobius vermicularis. One of the microscopic 
sections revealed an adult Enterobius vermicularis 
in the wall of the appendix. Also, an eosinophilic 
and neutrophilic inflammation was detected in the 
submucosa (Figure 3,4).
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Figure 1,2: Mature form of Enterobius vermicu-
laris (blue arrow) and eggs of Taenia sp.(black 
arrow) in the appendix lumen (H&Ex100,400)

Figure 3,4: Proglottid form and eggs of Taenia 
sp (H&Ex100,400)



DISCUSSION

Gastrointestinal infection due to Enterobius 
vermicularis occurs worldwide and it is the most 
common detected helminth in human appendix 
(5). Incidence of Enterobius vermicularis infection 
in patients with symptoms of appendicitis ranges 
between 0.2-41.8% (1,4). Although it can be seen in all 
age groups and all socio economic levels, Enterobius 
vermicularis infection is more common in children and 
adolescents. They usually live in the bowel without 
causing any symptoms. It should be considered in 
the differential diagnosis in children with symptoms 
of perianal itching, loss of appetite, insomnia and 
irritability. Eggs can be detected by applying a piece 
of cellophane tape to the perianal skin. The parasite 
wanders inside the bowel including the appendix. The 
association of Enterobius vermicularis infection and 
appendicitis was first described in 1899 (5). 

Presence of E. vermicularis in appendix may cause 
symptoms mimicking acute appendicitis (4). It can 
cause histopathologic changes ranging from lymphoid 
hyperplasia to acute phlegmonous inflammation which 
has life-threatening complications like gangrene and 
peritonitis. Although usually found in the lumen, the 
parasite may sometimes invade the mucosa. Mucosal 
invasion is suggested as the possible key factor in 
triggering the inflammatory process (1). 

Taenia spp. infestation of the appendix is uncommon. 
There have been isolated clinical case reports during 
the past 30 years. This parasite -also known as 
tapeworm- is found in the human intestine. After the 
ingestion of infected meat, the scolex attaches to the 
intestinal wall and initiates infection. The next stage 
is the creation of proglottids. Faeces of humans and 
animals spread the eggs in proglottids to the water, 
soil and vegetables (5). Taenia spp. infestation is 
associated with the ingestion of raw or undercooked 
beef or pork. Clinical symptoms of the infestation 
are bowel irritation, abdominal pain and diarrhea. 
In some cases, these are accompanied by fever and 
eosinophilia.

Taenia solium, which is associated with pork meat, 
is more common in developing countries whereas 
Taenia saginata, has worldwide distribution (5,6). The 
entrance of the parasite into the appendix is yet an 
unsolved issue. Possibly, after the parasite invades the 
intestinal wall, it migrates to the surrounding tissues 
and develops over a long period. When the parasite 
reaches the appendix, the inflammatory process is 
initiated. Other known sites for Taenia spp. infection 
includes vital organs like liver, lungs, brain and eye 
(5).

Laboratory diagnosis usually requires detection of 
eggs by microscopy. Distinguishing T.solium from 
T.saginata based only on egg morphology is impossible. 
The distinction can be made by the number of the 
uterine branches of the proglottides. The proglottid 
of T. saginata has several uterine branches whereas T. 
solium has relatively few uterine branches.

The concomitant infection of appendix with E. 
vermicularis and Taenia spp. is a rare entity and has 
been presented in English literature only once (3). 
We present this second case which also points that 
helminths can play a role in the etiology of acute 
appendicitis.

In the presence of acute appendiceal colic, one 
should keep the possiblity of parasitic infections 
in mind, to prevent unnecessary surgery. Also, in 
acute appendicitis cases with helminths, the patient 
should be treated with post-operative anti-parasitic 
medications and the screening of the family members 
should be done.
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ÖZET

Nodal marjinal zon lenfoma, primer olarak lenf nodundan köken alan, lenf nodunda 
perifolliküler alanlardaki marjinal zonu tutan paternler gösteren genellikle altıncı dekat 
üzerinde ortaya çıkan, tüm lenfomalar içinde yaklaşık %1 gibi seyrek görülme oranına 
sahip, B-hücreli bir lenfomadır. Üç yıldır malign mezotelyoma patolojik tanısıyla takip 
ve tedavi edilen yetmiş beş yaşında ki bayan hastanın servikal lenf bezi biyopsi sonucu, 
marjinal zon lenfoma olarak raporlandı. Prednison, vinkristin ve endoksan tedavisi ile 
akciğer lezyonlarının gerilediği görüldü. Bu olguda aynı zamanda cerrahi bakının önemi 
vurgulanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Akciğer, B-hücreli lenfoma, Marjinal zon.

ABSTRACT

Nodal marginal zone lymphoma, primarily deriving from the lymphnode areas, showing 
marginal zone perifolliküler patterns and emerging usually on the sixth decade are rare 
B-cell lymphomas with an incidence of approximately 1% of all lymphomas. A seventy-
five-year-old female patient with a diagnosis of malignant mesothelioma was followed 
up for three years. A cervical lymph node biopsy showed a diagnosis of marginal zone 
lymphoma. Under Prednison, vincristine and cyclophosphamide treatment, the lung 
lesions regressed. With this case also, the importance of surgical view is emphasized.
 
Key words: Lung, B-cell lymphoma, Marginal zone.
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GİRİŞ

Marjinal zon lenfomalar (MZL) dalak, lenf nodu ve nod-
dışı lenfoid dokudan köken alabilen, B-lenfositlerin 
oluşturduğu, ortak “marjinal zon”terimi ile adlandı-
rılıyor olmasına rağmen heterojen bir lenfoma grubu 
olarak tanımlanırlar (1). Üç yıldır malign mezotelyoma 
(MM) patolojik tanısıyla takip ve tedavi edilen yetmiş 
beş yaşında ki bayan hastanın şikâyetlerinde düzelme 
olmaması üzerine çekilen tüm vücut pozitron emisyon 
tomografisindeki (PET-BT) görüntüsü üzerine, servikal 
lenf bezi biyopsisi yapıldı. Patoloji sonucu marjinal zon 
lenfoma olarak raporlandı. Prednison, Vinkristin ve En-
doksan tedavisi ile akciğer lezyonlarının gerilediği gö-
rüldü. Bu yazıda cerrahi bakının önemini vurgulamak 
için olgumuzu sunmak istedik.

OLGU

Yaklaşık üç yıldır, nefes darlığı, öksürük, balgam ve sağ 
göğüs ağrısı şikâyeti olan yetmişbeş yaşında bayan olgu-
nun, özgeçmişinde asbest maruziyeti yok idi. Fizik mu-
ayenede sağ hemitoraksda solunum seslerinde azalma 
ve sağ supraklavikuler bölgede ele gelen 1 adet 2x1 cm 
boyutunda lenf nodu saptandı. Klinik parametrelerin-
de lökositoz, sedimentasyon ve CRP yüksekliği dışında 
bulgu yoktu. Oto antikorlar, serum immunglobulinler, 
C3, romatoid faktör ve tümör markırlarında bir özellik 
saptanmadı. Postero-anterior akciğer grafisinde (PA-
akciğer), sağda plevral effüzyon belirlendi (Resim-1). 

Olgunun çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT), 
sağ akciğer üst lob posterior segment lokalizasyonun-
da subplevral yerleşimli 8x5,5 cm boyutlarında kitle 
ile yine sağ hemitoraksta 5cm kalınlığında effüzyon ve 

plevral düzensizlikler mevcut idi (Resim-2). 

Hastadan dış merkezde alınan plevral biyopsi sonuçları 
ile MM tanısı konmuş ve bu haliyle üç yıl takip edilmiş 
idi. 

Hastanın kliniğimize geç müracaatından sonra, MM 
tanısı koyduran preperatlarına, immunohistokimyasal 
çalışmaların yapılmadığı görüldü ve patoloji doğrula-
namadı.  Torasentezle sağ hemitorakstaki mayiden ör-
nekler alındı, patoloji ve kültür incelemelerine gönde-
rildi. Sonucun benign gelmesi üzerine hastaya PET-BT 
planlandı. PET-BT’de, mediasten ve batındaki lenf bez-
lerinde, bilateral supraklavikuler, sol pektoral, bilateral 
aksiller, presakral, sol obturatuar ve bilateral inguinal 
lenf bezlerinde tutulum mevcuttu. Ayrıca sağ akciğer-
deki kitlede, dalak ve karaciğerdeki multibl hipodens 
lezyonlarda FDG tutulumu vardı (Resim-3). 
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Resim 1: 
Postero-
anterior akciğer 
grafisinde 
bilateral plevral 
efüzyon 

Resim 2: Toraks bilgisayarlı tomografi de, sağ akciğer üst lob 
posterior segment lokalizasyonunda subplevral yerleşimli 
kitle lezyonu görülmekte.

Resim 3: 
PET-BT 
filminde 
vücutta 
multibl lenf 
nodlarında 
tutulum 
izlendi.



Hastanın yaşı ve klinik tablosu göz önüne alındığında 
daha az invaziv girişim yapmayı düşündük. Sağ 
subraklavikuler lenf nodu eksize edildi. Patolojisinde, 
diffüz ve nodüler alanlar dikkati çekmişti. Diffüz 
alanlarda nispeten büyük, belirgin nükleollü olan 
hücrelerden oluşan infiltrasyon izlendi. Yapılan 
immunohistokimyasal çalışmalarda; CD20 ile yer 
yer diffüz pozitif (+), CD79α ve Kappa ile fokal pozitif 
(+) boyanma izlendi. CD23, Lambda, CD15 ve CD30 
negatif (-) izlendi. Ki-67 proliferasyon indeksi %60 
üzerindeydi. Morfolojik bulgular MZL (B-hücreli 
lenfoma) düşündürmekteydi (Resim-4).

Bu bulgular ışığında yıllarca MM tanısıyla takip edilen 
hasta, hematoloji kliniğine MZL tanısıyla devir edildi. 
Prednison, Vinkristin ve Endoksan tedavisi ile hastanın 
akciğer lezyonlarının gerilediği görüldü. 

TARTIŞMA

B lenfomaları tüm lenfomaların %90’ını ve kanserlerin 
%5’ini oluşturmaktadır. Batı ülkelerinde erişkinlerde 
en sık büyük B hücreli lenfoma (%30), foliküler 
lenfoma (%22), Mukozayla ilişkili lenfoid doku (MALT) 
-lenfoması (%7.6) ve matür T hücreli lenfomalar (%7.6) 
gözlemlenir (2).

Nodal marjinal zon lenfoma (NMZL), primer olarak 

lenf nodundan köken alan, lenf nodunda perifolliküler 
alanlardaki marjinal zonu tutan paternler gösteren, 
aynı anda klinik veya histolojik splenik marjinal zon 
lenfoma veya ekstranodal marjinal zon lenfomaya 
ait belirtilerin varolmadığının gösterilmesini gerekli 
kılan, genellikle altıncı dekat üzerinde ortaya çıkan, 
tüm lenfomalar içinde yaklaşık %1 gibi seyrek görülme 
oranına sahip, B-hücreli bir lenfomadır (3).

Marjinal zon, dalakta olduğu gibi her zaman belirgin 
bir alan oluşturmasa bile normal lenf nodunda ve 
nod-dışı lenfoid dokuda da tanımlıdır. MZL bazı ortak 
morfolojik ve patojenik karakteristiklere sahip olsa 
dahi, farklı klinik davranışlar, immunfenotipik özellikler 
ve moleküler anormallikler içerirler. Olguların 
genellikle yavaş bir seyir gösterdiği bildirilse de, daha 
agresiv davranış gösteren olgularda bulunmaktadır (1). 
Hastamız üç yıldır MM tanısıyla takip edilmekte idi.

MZL de, periferal lenf nodu tutulumuna olguların 
bazısında periferik kan ve kemik iliği tutulumuda 
eşlik edebilir (1). Klinik olarak olguların çoğunluğunda 
lokalize veya sistemik lenfadenopati dışında semptom 
mevcut değildir. Özellikle servikal bölge lenf nodu 
tutulumu daha sıktır (1). Bu yayılıma bağlı olarak MZL 
olduğu gibi MM nin ileri evrelerinde mediastinal ve 
servikal lenf nodu metastazlarına rastlanabilmektedir 
(4).

Hastalarda görüntüleme yöntemleri olarak postero-
anterior (PA)-akciğer grafisi, Ultrasonografi (USG), 
Bilgisayarlı tomografi (BT) ve Magnetic Resonance 
Imaging (MRI) yapılabilir. Peritoneal mezenterik 
kalınlaşmalar veya karın içi kitle görünümü, büyük 
konglomere yapmış lenf bezleri varsa metastatik 
odaklar saptanabilir (5). Fakat malign mezotelyomaya 
özgü bir radyolojik bulgu yoktur. 

NMZL tanısı, esas tutulum alanı olan lenf nodu 
biyopsinin morfolojik ve immunhistokimyasal 
incelenmesi sonucu konulabilmektedir. MM da da 
oldukça seyrek olarak servikal lenf bezi metastazları ile 
tanı konan vakalar vardır. 
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Resim 4: İmmunohistokimyasal incelemede CD 20, CD 79α 
ve Kappa ile pozitif boyanma Ki-67 proliferasyon indeksi 
%60 üzerinde olduğu görülmektedir.



Bu olgularda akciğer lenfatiklerinin doğal drenaj yolu 
olan servikal bölgedeki lenf bezlerinden eksizyonel 
biyopsiler veya iğne aspirasyonu biyopsileri alınarak 
tanıya gitmek mümkündür (6). Olgumuzda lenf bezi 
patolojileri de öncelikle MM nin metastazları olarak 
değerlendirildi.

MZL da periferik kan örneklerinin ve kemik iliği 
yaymalarının katkıları anlamlı değildir. Kemik iliği 
biyopsisi, ilk tanı esnasında ilik tutulumu seyrek 
olarak görüldüğünden, çoğunlukla tercih nedeni 
olmamaktadır (1). Bizde olgumuzda periferik kan ve 
kemik iliği çalışması yapmadık.

Lenf nodu biyopsisinde sentrosit-benzeri, monositoid, 
plasma hücre diferansiyasyonu gösteren ve saçılmış 
blastik lenfositlerden oluşan karma bir hücre 
topluluğunun lenfomayı meydana getirdiği görülür. 
Reaktif folliküller çevresindeki perifolliküler ve 
interfolliküler alanlarda proliferasyonlar ile ortaya 
çıkan paternler karakteristiktir. NMZL’nın çoğunlukla 
immunhistokimyasal olarak CD20 + , CD3 -, CD23 -, 
CD43 -/+, CD5 -, CD10 -, Bcl6 -, Bcl2 +, Siklin D1 -, IgD - 
immunfenotipi göstermektedir (1).

Hastanın sağ subraklavikuler lenf nodu eksizyonunda, 
diffüz ve nodüler alanlar dikkati çekti. Diffüz 
alanlarda nispeten büyük, belirgin nükleollü olan 
hücrelerden oluşan infiltrasyon izlendi. Yapılan 
immunohistokimyasal çalışmalarda; CD20 ile yer yer 
diffüz pozitif (+), CD79α, Kappa ve Ki-67 ile fokal pozitif 
(+) boyanma izlendi.

Güncel tedavi yaklaşımları cerrahi, kemoterapi ve 
radyoterapidir. Ancak bu tedavi şekillerinin yararlılığı 
konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yapılmadığından 
üstünlükleri bilinmemektedir. Bazı yazarlar sadece 
klinik izlem önermektedir. Ancak kabul edilen görüş, 
lokalize tümöre sahip hastalarda cerrahi rezeksiyon, 
yaygın olanlarda ve relaps veya progres -yon 
gösterenlerde ise kombine kemoterapi rejimleri (CHOP- 
cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine (oncovin), 
prednisone) uygulanmasıdır. Radyoterapi oldukça 

seyrek olarak kullanılmaktadır (7). Bizim olgumuza dört 
kür kemoterapi uygulandı ve radyoterapi verilmedi.

Sonuç olarak doğru histolojik tanı, tedavi açısından çok 
önemlidir. Ayırıcı tanı; klinik, radyolojik, histolojik ve 
immün fenotipik bulguların birarada değerlendirilmesi 
ile yapılmalıdır.
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ÖZET

Akut koroner sendrom hayatı tehdit eden bir hastalık grubu olduğu için erken tanınması 
ve tedavi edilmesi önemlidir.

Bu sendromda acil servislere başta göğüs ağrısı olmak üzere birçok ek semptom nede-
niyle başvuru olmaktadır.  Biz bu yazımızda, acil servisimize ateş nedeniyle başvuran ve 
akut koroner sendrom tanısı konulan hastayı değerlendireceğiz.

Akut koroner sendromun atipik prezentasyonları nedeniyle gizli kalan ve atlanarak evine 
gönderilen hasta sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Bu noktada acil servis hekimleri çok 
dikkatli olmalıdırlar.

Anahtar kelimeler: Akut koroner sendrom; Acil servis; Prezentasyon

ABSTRACT

Early diagnosis and treatment of acute coronary syndrome is important because it is a 
life threating illness group. In this syndrome there are lots of admissions to emergency 
departments with additional sypmtoms particularly chest pain.
 
With this case, we present a patient who was admitted to our emergency department 
because of fever, but was diagnosed as acute coronary syndrome.

Because of atypical presentations of acute coronary syndrome, the number of hidden/
sent home patients is quite high. Emergency service doctors should be very carefully at 
this point.
 
Key words: Acute coronary syndrome; Emergency service; Presentation
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OLGU

Akut Koroner Sendrom (AKS) terimi, kararsız anjina 
pektoris, ST yüksekliği olan miyokard enfarktüsü (STE-
MI) ve ST yüksekliği olmayan miyokard enfarktüsünü 
(NSTEMI) içine alan bir hastalık spektrumunu tanım-
lamak için kullanılır. AKS’ler hayatı tehdit eden bir 
hastalık grubu olduğu için erken tanınması ve tedavi 
edilmesi önemlidir(1,2).  Klinikte ST elevasyonlu akut 
miyokart enfarktüsü (STEMI), ST elevasyonsuz akut mi-
yokart enfarktüsü (NSTEMI) veya kararsız angina pek-
toris (USAP) tablosu ortaya çıkabilir (3). Akut miyokart 
iskemisine bağlı gelişen klinik semptomların tümü AKS 
olarak adlandırılır. Günümüzde AKS’ler deyimi kararsız 
angina (unstabile angina), Q dalgalı myokard infarktü-
sü (ST elevasyonlu) ve Q dalgasız myokard infarktüsünü 
(Non-ST elevasyonlu) içermektedir. En belirgin semp-
tom göğüs ağrısı iken, hastalar atipik semptomlarla da 
acil servise başvurabilmektedirler(3,4). Acile başvuran 
hastalarda tanıda kullanılan, hikaye, fizik muayene, EKG 
gibi geleneksel yöntemler hastaların azımsanmayacak 
kadar önemli bir bölümünde tanıyı koymada yetersiz 
kalmaktadır. Yapılan çalışmalar akut miyokard enfarktü-
sü (AMI) hastalarının %2-5’inin acilden yanlış tanılarla 
taburcu edildiğini göstermektedir(1,2).  Bu yazımızda, 
acil servisimize ateş nedeniyle başvuran, fakat takibi 
sırasında akut koroner sendrom gelişen hastamızdan 
bahsetmeyi ve akut koroner sendromun atipik prezen-
tasyonlarını tartışmayı amaçladık.

54 y erkek hasta, acil servisimize 1-2 saattir olan titreme 
şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde herhangibir hasta-
lık hikayesi bulunmayan hastanın sorgulama sonrası 
halsizlik, huzursuzluk dışında bir şikayeti yoktu. Hasta-
nın kan basıncı 100/60 mmHg, nabız 95, ateş: 38,5 °C 
idi. Hastanın ateşini açıklayacak boğaz ağrısı, öksürük, 
disüri şikayeti yoktu. Hastanın huzursuzluk şikayeti ol-
ması nedeniyle çekilen elektrokardiyogramında (EKG)
(Figür1) ve fizik muayenesinde patolojik bir bulguya 
rastlanmadı. Bunun üzerine hastaya Parol flakon 100cc 
takılarak gözleme alındı. Yarım saatlik gözlem sonunda 
hastanın ateşi 37,5 °C’ye geriledi fakat giderek artan 
huzursuzluk hissi nedeniyle kontrol EKG alındı. Hasta-
nın bu ikinci EKG’sinde D2, D3 ve aVF derivasyonların-
da 4-5 birim kadar belirgin ST segment yükselmesi ve 

resiprokal değişiklik izlendi (Figür2). Bunun üzerine has-
taya oksijen tedavisi, Clexane. ®. 4000 anti-Xa IU/0,4 
ml sc, İsordil 5mg po, Coraspin 300 po verildi. Hasta-
nın laboratuar sonuçlarında WBC:10,44 Hb:15,7g/
dl Hct:46,8% Plt:284 Glu:137,6mg/dl Ure:23,71mg/
dl Cr:0,99mg/dl ALT:18,8U/L AST:26,28U/L 
Na:138,7mmol/L K:3,97mmol/L Ca:8,77mg/dl Kütle 
CK-MB:0,988(normal değer:0-5) Troponin T<3,00ng/
ml (Özel referans aralıkları 0-14: negatif, 14-100:düşük 
düzeyde risk, >100:yüksek düzeyde risk) idi. Hastanın 
tam idrar tetkiki ve akciğer grafisinde patolojik bulguya 
rastlanmadı. Hasta PTCA yapılmak üzere anjiografi üni-
tesine gönderildi. 

TARTIŞMA

Akut koroner sendromun en sık görülen semptomu olan 
angina pektoris, kronik stabil angina pektorise benzese 
de genel olarak daha şiddetli ve daha uzun sürelidir. 
Klasik klinik prezentasyonu, birkaç dakika ile sınırlı veya 
kalıcı olabilen, sol kola, boyna ya da çeneye yayılabilen 
retrosternal basınç (angina) veya ağırlık hissidir. 

Bozok Tıp Derg. 2013,1:(76-78)                 YOLCU ve ark.
Akut Koroner Sendromda  Ateş

Figür 1: 
Hastanın ilk 
başvurudaki 
EKG’si

Figür 2: 
Hastanın 
kontrol EKG’si



Bu yakınmalara diaforez, bulantı, karın ağrısı, senkop, 
dispne gibi semptomlar eşlik edebilir. Buna karşın akut 
koroner sendromun atipik prezentasyonları da sıklıkla 
görülür. Bunlar arasında epigastrik ağrı, yeni başlangıçlı 
hazımsızlık, batıcı tarzda göğüs ağrısı, plörotik özellikler 
içeren göğüs ağrısı sayılabilir. Atipik yakınmalar sıklıkla 
bayanlarda, genç hastalarda ( 25–40 yaş ) , geriatrik 
grupta, diyabetes mellitus, demans ve kronik böbrek 
yetersizliğine sahip hastalarda gözlenir (5,6). 

Bizim hastamız da acil servise titreme ve ateş 
nedeniyle başvurmuş, yine aynı şekilde ilk EKG sinde 
patolojik bulguya rastlanmamış fakat acil servisteki 
gözlem süresince tablo belirginleşmiştir. Bizim için 
hastanın ateşini düşmesine rağmen huzursuzluğunun 
geçmemesi en önemli uyarıcı faktör olmuştur. Literatür 
incelendiğinde ateş şikayetiyle acil servise başvuran ve 
akut koroner sendrom tanısı alan hasta bildirilmemiştir. 
Tanrıverdi’nin bildirdiği olguda (7), yaklaşık bir haftadır 
süren ateş nedeniyle dahiliye polikliniğine başvuran ve 
minimal ST elevasyonu olan(0,5mm) hasta bildirilmiştir. 
Bizim hastamızın şikayetinin 1-2 saatlik olması ve 
inferior myokard infarktüsünün acil servis gözlemi 
sırasında oluşması erken müdahale ve komplikasyonlar 
açısından önemliydi.  Akut koroner sendromun çok 
geniş bir yelpazesi olduğu düşünüldüğünde ve acil 
servislerde bu ölümcül hastalığın atlanmaması hayat 
kurtarıcı olacaktır. Acil servis hekimlerinin bu ve 
benzeri durumlarda dikkatli olması gerekmektedir.
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Lomber Diskopati Ayırıcı Tanısında Lomber Epidural Brusella Apsesi
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Resim 1: Kontrastsız sagittal T1A lomber MR’de, L2-3 
düzeyinde spinal kanala uzanım gösteren disk ile izoin-
tens görünüm mevcuttur.

Resim 2: Kontrastlı aksiyel T1A kesitlerde L2-3 düzeyinde 
sağ psoas kası içerisinde 1.5x3 cm ölçülerinde lobule 
konturlu hipointens lezyon mevcuttur. Lezyon sağ nöral 
foramen yoluyla spinal kanala uzanmakta olup, perifer-
den kontrast tutulumu göstermektedir ve tekal keseye 
anteriyordan bası uygulamaktadır (abse)
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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.

Tables: Each table must be cited in the text in consecutive order on a separate sheet.

Figures, graphics and pictures should be numbered consecutively and kept separately from the main text.
Legends must be brief and should be typed on a separate page. Submit your figures as EPS, TIFF, JPG or PDF
files, use 300 dpi resolution for pictures and 600 dpi resolution for line art.
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