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REKÜRREN AFTÖZ STOMATİTLİ HASTALARDA 
SERUM VİTAMİN B 12, FERRİTİN VE FOLAT 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Evaluation of Serum Levels of Vitamin B12, Ferritin and 
Folate in Patients With Recurrent Aphthous Stomatitis

Arzu Ataseven, Uzm. Dr.

Perihan Öztürk, Yrd.Doç. Dr.

Ergül Kurutaş Doç. Dr.
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ÖZET

Giriş ve Amaç:  Rekürren aftöz stomatit (RAS) oral mukozanın en sık görülen hastalık-
larından birisidir. Hastalığın etyopatogeneziyle ilgili birçok fikirler öne sürülmüştür an-
cak halen tam olarak bilinmemektedir. Literatürde vit B 12, ferritin ve folatın RAS olu-
şumundaki rolü ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada amacımız RAS’ 
lı hastalarda hemoglobin, serum vit B 12, folat ve ferritin düzeylerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 96 RAS’ lı hasta ve yaş, cinsiyet uyumlu 40 sağlıklı kont-
rol grubundan oluşturuldu. Hasta ve kontrol grupları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: RAS’ lı hastaların %31,2’ si anemikti, %20,5’ inde vit B12, %27,5’ inde ferri-
tin, %4,1’ inde folat düşüklüğü vardı. Kontrol grubunun %15’ i anemikti,  %5,6’ sında 
vit B12, %21,6’ sında ferritin eksikliği vardı, folat eksikliği hiçbir olguda yoktu. RAS ve 
kontrol grubu karşılaştırıldığında; RAS grubunda hemoglobin ve serum vit B12 düzey-
lerinin kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük olduğu görüldü (p<0,05).    

Sonuç: RAS’ lı hastalarda anemi ve vit B 12 eksikliği sık olarak görülmektedir. Bu ne-
denle RAS’ lı hastaların hematolojik tetkiklerinin araştırılmasını tavsiye etmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Rekurren aftöz stomatit, Oral ülser, Stomatit.

ABSTRACT

Background and Design: Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is one of the most 
common oral mucosal disease. Many suggestions about etiopathogenesis have been 
proposed but have not been fully understood. There are conflicting studies in the 
literature, evaluating the role of vitamine B12, ferritin and folate in the occurrence 
of RAS.  In this study, we aimed to investigate hemoglobin, serum vit B12, folate and 
ferritin levels in patients with RAS.

Material and Methods: The study was composed of 96 patients with RAS and 40 
healty age-sex matched controls. The patient and healty groups were evaluated ret-
rospectively. 

Arzu Ataseven1, Perihan Öztürk2, Ergül Kurutaş3
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Results: 31,2% of RAS patients were anemic and serum vit B12, ferritin and folate levels were lowered (20,5%, 
27,5% and 4,1% respectively). 15% of the subjects in the control group were anemic and 5,6% showed low vit 
B12 and 21,6% low ferritin levels. None of the subjects had folate deficiency. When the results obtained from 
the study were compared with the control group, it was observed that hemoglobin and serum vit B12 levels 
were significantly lower in RAS group than in the control group (p<0.05). 

Conclusion: Anemia and vit B12 deficiency were frequently seen in patients with RAS. Therefore, hematologi-
cal screening should be performed in these patients. 

Key words: Recurrent aphthous stomatitis, Oral ulcer, Stomatitis.

GİRİŞ

Rekürren aftöz stomatit (RAS), oral mukozanın kronik, 
ağrılı, tekrarlayıcı, nekroze ülserlerle karakterize, sık 
görülen hastalığıdır (1). Prevalansı farklı toplumlarda 
%2 ile %66 arasında değişmekle birlikte tüm dünyada 
oral mukozanın en sık görülen hastalığı olarak kabul 
edilmektedir (2). RAS çocukluk ve ergenlik döneminde 
başlar ve klinik olarak 3 şekilde görülür; minör, majör 
ve herpetiform aftlar. Minör RAS en sık görülen tipidir, 
RAS’ ların %70’ inden fazlasını bu tip oluşturmaktadır 
(3,4). RAS immünopatogenezinde henüz fikir birliğine 
varılmamıştır. Genetik yatkınlığın, minor immünolojik 
mekanizmaların ve çeşitli predispozan faktörlerin rol 
alabildiği multifaktöriyel bir etyolojiye sahip olduğu 
düşünülmektedir (5). Literatürde vit B12, folat ve de-
mir eksikliğinin RAS oluşumundaki rolü ile ilgili birbi-
riyle çelişen çalışmalar bulunmaktadır (6-10).

Bu çalısmada RAS’ lı hastalardaki hemoglobin, serum 
vit B12, ferritin ve folat düzeyleri retrospektif olarak 
araştırıldı ve değişiklikler değerlendirildi.

MATERYAL - METOD

Çalışma Konya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kah-
ramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Polikliniklerine Temmuz 2010-Eylül 2011 
tarihleri arasında yılda en az 3 kez aft şikayeti ile baş-
vurmuş 96 RAS hastası ve yaş, cinsiyet uyumlu 40 

sağlıklı kontrol grubundan oluşturuldu. Bu hastaların 
dosyalarından yaşları, cinsiyetleri, hemoglobin (Hb), 
serum vit B 12, ferritin ve folat değerleri retrospektif 
olarak kaydedildi. Behçet hastalığı tanısı konulanlar, 
sistemik bir hastalığı olanlar, demir ve vitamin teda-
visi alanlar çalışmadan dışlandı. Kontrol grubu polik-
liniklerimize sistemik hastalığı olmayan ve oral ülser 
dışı şikayetle başvuran hastalardan oluşturuldu. Labo-
ratuar normal referans aralığı Hb için erkekte 13-18 
gr/dl, kadında 12-16 gr/dl; vit B 12 için 211-911 pg/
ml; ferritin için 10-291 ng/ml; folat için 3,1-20 ng/ml 
olarak kabul edildi.  

Tüm veriler Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 16.0 programına yüklenerek değerlendirildi. 
Verilerin analizinde student t testi ve ki kare testleri 
kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi. Sonuçlar de-
ğerlendirilirken ± olarak verilen rakamlar standart 
sapma değerleridir.

BULGULAR

Hastaların ve kontrol grubunun yaş ortalamaları sı-
rasıyla 34,09±15,04 (16-73) ve 32,45±12,70 (17-63) 
idi. Hastaların %34,7’ si (34 hasta) erkek, %65,3’ ü (62 
hasta) kadın olup kontrol grubunun %37,5’ i (16 has-
ta) erkek; %62,5’ i (24 hasta) kadındı. Hasta ve kontrol 
grubunun yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel farkı 
yoktu (p>0,05).

ATASEVEN ve ark.
Aftöz Stomatitte Vitamin B 12, Ferritin ve Folat Düzeyleri

Bozok Tıp Derg. 2012,3:(1-6)
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Tablo 1: RAS ve Kontrol Gruplarındaki Hemoglobin, Vit B 12, Ferritin ve Folat Düzeyleri Ortalamaları

   RAS   Kontrol  P
Hemoglobin (gr/dl) 13,23±1,59  14,72±2,37 <0,001
Vit B 12 (pg/ml)  339±141   350±126  >0,05
Ferritin (ng/ml)  36,27±32,54  40,47±28,24 >0,05
Folat (ng/ml)  11,07±9,35  11,07±3,75 >0,05

Tablo 2: RAS ve Kontrol Gruplarındaki Hemoglobin, Vit B 12, Ferritin ve Folat Düşüklüğünün Oranları
   

   RAS  Kontrol  P
Anemi    %31,2  %15  <0,05
Vit B 12 düşüklüğü %20,5  %5,6  <0,05
Ferritin düşüklüğü %27,5  %21,6  >0,05
Folat düşüklüğü  %4,1  %0  >0,05

RAS grubunda Hb değerleri ortalama 13,23±1,59 iken 
kontrol grubunda 14,72±2,37 idi (p<0,001). Bakılan  
diğer biyokimyasal tetkiklerin ortalama değerleri Tab-
lo 1’ de gösterilmiştir. 

RAS ve kontrol grubunda Hb, vit B 12, ferritin ve fo-
lat düşüklük oranına bakıldığında RAS’ lı hastaların 
%31,2’ sinde, kontrol grubunun %15’ inde anemi vardı 
(p<0,05). RAS’ lı hastaların %20,5’ inde vit B 12 düşük-
lüğü gözlenirken kontrol grubunda %5,6 idi (p<0,05). 
Ferritin düşüklüğü RAS grubunda %27,5 iken kontrol 
grubunda %21,6 oranındaydı (p>0,05). Folat düşüklü-
ğü RAS grubunda %4,1 olup kontrol grubunda %0’ dı 
(p>0,05, tablo 2).

TARTIŞMA

RAS kişinin hayat kalitesini etkileyen ağrılı oral ülser-
lerle karakterize bir hastalıktır. Genel tıp pratiğinde sık 
görülmesine rağmen etyoloji ve hastaya yaklaşım tam 
olarak belli değildir. Yaş, cinsiyet, lokal travma, stres 

ve anksiyete, mikrobiyal faktörler, aile hikayesi, yiye-
cek hassasiyeti, ilaçlar, hormonal dengesizlik, immün 
bozukluk hastalığa predispozan durumlardır. Bununla 
birlikte Behçet hastalığı, gastrointestinal bozukluklar, 
Sweet sendromu, PFAPA (periyodik ateş, aftöz stoma-
tit, farenjit ve adenit), immün bozukluklar ve demir, 
folat ve vit B 12 eksikliğini içeren hematinik bozukluk-
lara sekonder olarak RAS ortaya çıkmaktadır (11). 

Ferritin, folat ve vit B12 eksikliğinin RAS etyopatoge-
nezindeki rolü ve prevalansı tam olarak bilinmemek-
tedir. Literatürde bu konu ile ilgili birbiriyle çelişen 
çalışmalar bulunmaktadır (6-9,12,13). Birçok çalışma 
RAS ile ferritin, vit B 12 ve folat eksikliği arasında po-
zitif bir korelasyon olduğunu göstermiştir (7,10,13,14-
26). Burgan ve ark. (25) çalışmalarında %16,8 ferritin 
düşüklüğü; %26,6 vit B 12 düşüklüğü, %4,9 folat dü-
şüklüğü tespit etmişlerdir. Barnadas ve ark. (26) çalış-
malarında %26,2 oranında hematolojik eksiklik tespit 
etmişlerdir.

RAS: Rekürran aftöz stomatit 

RAS: Rekürran aftöz stomatit 
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Wray ve ark. (10) 330 RAS’ lı hastada yaptıkları ça-
lışmada 23 hastada demir, 7 hastada folat, 6 hasta-
da vit B 12 eksikliği ve 11 hastada kombine eksiklik 
saptamışlar; verdikleri tedavi ile hastalarda başarılı 
sonuç elde tmişlerdir. Porter ve ark. (12) yaptıkla-
rı çalışmada RAS’ lı hastaların %11.6’ sında ferritin, 
%3.2’ sinde vit B12 düşüklüğü saptamışlar ve RAS’ lı 
tüm hastaların hematolojik taramadan geçirilmeleri-
ni önermişlerdir. 

Solak ve ark. (2) 110 hastalık çalışmalarında %61,8 
oranında hematolojik değişiklik tespit etmişlerdir. Bu 
hastaların %30’ u anemikti. Hastaların %25,4’ ünde 
ferritin, %26,3’ ünde vit B 12 eksikliği, sadece 1 tane-
sinde folat eksikliği tespit edilmişti.

Aras ve ark. (5) 64 hastalık çalışmalarında hastaların 
%17’ sinde ferritin düşüklüğü; %1’ inde vit B 12 dü-
şüklüğü tespit ederken bu hastaların hiçbirinde folat 
eksikliği tespit etmediler. Eksiklik tespit ettikleri has-
talara demir ve vit B 12 tedavisi verdiklerinde has-
taların %21,7’ sinde tam iyileşme gözlemlediler (5). 
Yine Kozlak ve ark. (27) vit B 12 ve folat eksikliği ile 
RAS arasında bir ilişki olduğunu ve bunların takviyesi 
ile hastalığın sıklığının azaldığını bildirmişlerdir.

Volkov ve ark. (28) 58 hastalık plasebo kontrollü bir 
çalışmasında vit B 12 tedavisinin serum vitamin se-
viyelerinden bağımsız olarak RAS hastalarında etkili 
olduğunu bildirmişlerdir. Compilata ve ark. (11) RAS 
hastalarının  %56,2’ sinde hematinik eksiklik; %8,8’ 
inde folat eksikliği; %15,6’sında vit B 12 eksikliği; 
%40,6’sında ferritin düşüklüğü tespit etmişlerdir. Öz-
türk ve ark. (29) 39 hastalık gruplarında %26 hastada 
ferritin, %31 hastada vit B 12 ve %22 hastada folat 
eksikliği saptamışlardır.

Bazı çalışmalarda da RAS ile demir, vit B 12 ve folat 
eksikliği arasında ilişki gösterilememiştir. Pişkin (1) ve 
ark. (7) ile Köybaşı ve ark sadece vit B 12 düzeyin-
de düşüklük saptamışlar, ferritin, folat düzeylerinde 
anlamlı bir düşüş saptamamışlardır. Olson ve ark. (8) 

RAS’ lı 90 hastada, Thongprasom ve ark. (9) ise RAS’ 
lı 33 hastada yaptıkları çalışmalarda tam kan, serum 
demir, ferritin, folat ve vit B12 düzeylerinin kontrol-
lerden farklı olmadığını bildirmişlerdir. Gönül ve ark. (30) 
Behçet hastaları ile RAS hastalarının ferritin, vit B 12 
düzeylerine baktıkları çalışmalarında her iki grupta 
da bu değerlerde değişiklik saptamamışlardır. 

Dünyada erkeklerin ortalama %20’ sinde kadınların 
ise %35’ inde anemi olduğu, bu anemilerin yaklaşık 
%90’ ının demir eksikliğinden kaynaklandığı bilin-
mektedir. Demir eksikliği olan hastalarda hücresel 
immünite defektleri ve oral mukoza değişiklikleri 
tanımlanmıştır (2). Bizim çalışmamızda RAS hastala-
rının %31,2’ sinde kontrol grubunun %15’ inde anemi 
bulunmaktaydı. 

Ferritin düşüklüğü ise RAS grubunda %27,5 iken kont-
rol grubunda bu oran %21,6 idi. 

Folat eksikliğinin hangi mekanizma ile afta sebep ol-
duğu bilinmese de metotreksat alan hastalarda folat 
eksikliğine bağlı aft geliştiği bildirilmekte ve bu ülser-
lerin folat takviyesi ile düzeldiği de bildirilmektedir 
(2). Çalışmamızda RAS grubunda %4,1 folat eksikliği 
mevcutken kontrol grubunda folat eksikliği yoktu.

Vitamin B12 eksikliğinin RAS’ a nasıl sebep olduğu ise 
henüz tam olarak açıklanamasa da, vit B12 eksikliği 
saptanan RAS’ lı hastaların replasman tedavisine dra-
matik cevap vermeleri, bu vitaminin RAS patogene-
zinde doğrudan bir rolü olduğunu düşündürmektedir 
(1). Biz çalışmamızda vit B 12 eksikliğini hastaların 
%20,5’inde tespit ettik. Kontrol grubunda bu oran 
%5,6 idi. 

Çalışmaların birçoğunda RAS’ ta ferritin, vit B 12 ve 
folat gibi hematinik eksikliklerin azımsanmayacak bir 
öneme sahip olduğu gösterilmektedir. 



5

Bozok Tıp Derg. 2012,3:(1-6)                                                  ATASEVEN ve ark.
Aftöz Stomatitte Vitamin B 12, Ferritin ve Folat Düzeyleri

Bu çalışma sonucunda hemoglobin düşüklüğü ve vit 
B12 eksikliğinin RAS etyopatogenezinde göz önüne 
alınması gereken önemli faktörler olabileceğini, RAS’ 
la gelen bütün hastaların bu açıdan hematolojik ola-
rak değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız.
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ÖZET

Osteoartrit (OA) en sık görülen artrit formu olup prevalansı yaşla birlikte artış gös-
termektedir. Diz OA’i yaşlılarda en sık görülen fiziksel yetersizlik nedenidir. Bu çalış-
ma, diz OA’li hastalarda hyaluronik asit (HA) ve tenoksikam (T) enjeksiyonlarının ağrı 
üzerine etkinliğini değerlendirmek amacıyla düzenlendi. Amerikan Romatoloji Koleji 
kriterlerine göre diz OA tanısı konulan ve her iki dizinde de tutulumu olan 50 hasta 
çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba ayrılarak retrospektif olarak değerlendirildi. Birinci 
grup hastalar tek doz intraartiküler HA uygulaması ile tedavi edilenler, ikinci gruptaki-
ler ise intraartiküler T enjeksiyonu uygulananlar olarak çalışmaya dahil edildi. Her iki 
grupta da hastaların tedavi süresince, ağrı kesici ilaçlara ihtiyaç duyup, duymadıkları 
hastaların ağrı değerleri görsel analog skalası (VAS) ile değerlendirildi. VAS skorları 
birinci grupta daha düşük bulunmuştur. Diz OA’li hastalarda intraartiküler HA uygula-
maları semptomatik yönden etkili tedavi seçeneğidir.

Anahtar kelimeler: Hyaluronik asit, Tenoksikam, Osteoartrit

ABSTRACT

Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis and the prevalence of OA 
increases with age. It is the major contributor to functional impairment in older 
adults. This study was performed to determine effciency of hyaluronic acid (HA) and 
tenocsicam (T) injections on the pain   in patients with knee osteoarthritis. Fifty pati-
ents with the diagnosis of bilateral knee OA according  to  the  criteria  of  American 
Collage of Rheumatology were enrolled in this study. Patients were randomized into 
two groups. Patients in the first group were treated  with  intraarticular  injections of 
HA. Patients in  the  second group  were treated  with  intraarticular  injections of T. 
The  pain  levels  of  patients  were  measured  with  visual  analog scale (VAS). Pain 
levels in HA gropu were lower than the T group. Intraarticular HA injections are effec-
tive treatment methods for the patients with symptomatic knee osteoarthritis.

Key words:  Hyaluranic acidi; Tenocsicam; Osteoarthritis.
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GİRİŞ

Yapılan araştırmalarda, 20’li yaşlardan itibaren sinov-
yal eklemlerde başlayan ve 40’lı yaşlarda klinik bulgu-
larla ortaya çıkan OA, giderek popüler, toplumun her 
kesiminde çok konuşulan ve yaygın olarak tedavisi 
yapılan bir hastalık haline gelmiştir. Çeşitli eklemler-
de ortaya çıkmakla birlikte özellikle diz, kalça gibi yük 
binen eklemler ya da omurga etkilendiğinde sonuçları 
daha ağır olabilmektedir (1).

Diz OA sıklıkla bilateraldir, kadınlarda daha sıktır, ül-
kemizde semptomatik diz OA prevalansı %14.8 olarak 
bildirilmiştir (2). Çeşitli çalışmalardan elde edilen so-
nuçlar analiz edildiğinde özürlülük nedenleri arasında 
kadınlarda yedi, erkeklerde 12. sırada ve yaşlı popü-
lasyonda beşinci sırada yer aldığı bulunmuştur. Ame-
rika Birleşik Devletleri (ABD)’ nde 30 yaş ve üstünde, 
semptomatik OA yüzdesi kalçada yaklaşık 6 ve dizde 
3’dür. 1995’den 2005’e dek semptomatik OA oranı, 
ABD’de 21 milyondan 27 milyona yükselmiştir. Bu 
yükseliş muhtemelen popülasyonun yaşlanmasından 
ve obezite epidemisini artmasından kaynaklanmakta-
dır (3, 4).

OA tedavisi, günlük yaşamda eklemi korumaya yöne-
lik yaşam tarzında değişiklikleri yapmakla başlar. Eg-
zersiz önemlidir. Ağrıyı iyileştirmede sıcak veya soğuk 
uygulamalar, ağızdan veya bölgesel olarak uygulanan 
ilaçlar, enjeksiyonlar, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
uygulamamaları ve cerrahi yaklaşımları içeren çeşitli 
alternatif tedavi seçenekleri vardır (1).
Bu çalışmada, cerrahi tedavi gerektiren Diz OA’de al-
ternatif tedavi seçeneği olan intraartikuler  HA ve T 
uygulamalarının etkinlik ve tolaribiteleri araştırıldı.

MATERYAL - METOD

Şubat 2012-Mayıs 2012 aylarında Boğazlıyan Devlet 
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine başvuran 
toplam 50 OA (gonartroz) tanısı almış olan hastanın; 
retrospektif olarak klinik sonuçları VAS göre değerlen-
dirilmeye alındı. Enflamatuvar, endokrin ve metabolik 
rahatsızlığı olan hastalar ile; dizinde protez veya

benzeri materyal bulunanlar, son 10 yıl içinde meni-
sektomi, son 2 yıl içinde ekstraartiküler cerrahi, son 3 
ay içinde artrosentez yapılan veya intraartiküler her-
hangi bir ilaç verilenler çalışmaya alınmadı. Diz film-
leri uzman radyolog ve ortopedi uzmanı tarafından 
değerlendirildi. Retrospektif olarak gerçekleştirilen 
çalışmada 50 hasta iki gruba ayrılarak 25 hastaya tek 
doz olmak üzere toplam 2ml intrartiküler %2 HA, di-
ğer 25 hastaya 10 gün arayla 3 kere 2ml olmak üzere 
T intraartiküler uygulanan hastalar dahil edildi. Has-
talar enjeksiyon bitiminde, 1., 2., 3. ve 4. hafta  olmak 
üzere toplam 4 kez VAS ağrı skalası ile geriye dönük 
klinik olarak değerlendirildi. Çalışma sonunda hasta-
lardan tedavilerin etkinliğini hakkında, değerlendir-
me istendi.

BULGULAR

Şubat 2012-Mayıs 2012 aylarında Boğazlıyan Devlet 
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine başvu-
ran toplam 50 gonartroz tanısı bulunan hastaların; 
45’i (%90) kadın, 5’i (%10) erkekti.
HA grubunda tüm parametrelerde ilk kontrolden iti-
baren başlayan istatistiksel olarak anlamlı düzelme 
saptandı. HA ve T grupları içerisinde tedavi öncesi, 1., 
2., 3. ve 4. hafta VAS ölçümü, ortalama takip puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı değişim gözlen-
miştir.

Her iki tedavi grubunda da intraartikuler HA ve T uy-
gulamaları sırasında ve sonraki kontrollerde herhangi 
bir lokal veya sistemik yan etkiye rastlanılmadı. Sonuç 
olarak, hastaların toplam 1 ay süresince takip edildiği 
çalışmamızda,  III. evre diz OA’li hastalarda intraarti-
küler HA uygulamasının etkin ve güvenilir yöntem ol-
duğu düşünüldü.

TARTIŞMA

Osteoartrit yaşla birlikte sıklığı artan, ağrı ve sakatlık-
lara neden olarak bireyin yaşam kalitesini önemli öl-
çüde bozabilen dejeneratif bir eklem hastalığıdır. 
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Esas olarak kıkırdak harabiyeti ve subkondral kemikte 
değişikliklere neden olmakla birlikte, tüm eklem ve 
eklem çevresi dokuların etkilendiği bir organ hastalığı 
olarak kabul edilir (5).

Patolojik olarak eklem kıkırdağında bozulma ve kayıp, 
subkondral skleroz ve osteofit formasyonuna sıklıkla 
sinovyal inflamasyon ve eklemi destekleyen diğer 
yapıların bozulması da eşlik eder. Duyduğu ağrı ve 
fonksiyon kaybı hastayı çok çeşitli tedavi arayışlarına 
itmektedir, ancak ne yazık ki henüz insanlarda eklem 
kıkırdağındaki bozulmanın önüne geçebilen ve bilim-
sel olarak inandırıcılığı kanıtlanmış ne medikal ne de 
fiziksel bir yöntem bulunabilmiştir, dolayısıyla tüm 
tedavi yaklaşımları semptomatik ağrı giderilmesine 
ve fonksiyon kayıplarının olabildiğince azaltılmasına 
yöneliktir (6).

Diz OA’sında tedavinin hedefi ağrıyı kontrol et-
mek, eklem fonksiyonlarını korumak ve düzeltmek, 
fonksiyonel bağımsızlığı sağlamak ve yaşam kalite-
sini yükseltmek olmalıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek 
için diz OA tedavisi, nonfarmakolojik, farmakolojik 
ve gerektiğinde cerrahi yöntemleri içermelidir. Te-
davi her hastaya özel olarak düzenlenmelidir. Sadece 
analjezik ilaçlar bazı hastalarda yeterli olmakla 
birlikte, Nonsteroidal anti-inflamatuvar (NSAİ) ilaçlar 
pek çok vakada osteoartritin standart tedavisi gibi 
düşülmektedir, ancak bir çok hasta bu ilaçları tolere 
edememekte veya yan etkilerine maruz kalmaktadır 
(7).

Lokal ve intraartiküler tedavi modaliteleri hem siste-
mik ilaç kullanım riskinin hem de tedavi maliyeti-
nin azaltılması açısından yıllardır denenmektedir. İlk 
önce veterinerlik alanında ve oküler cerrahide 1970’li 
yıllardan beri kullanılan HA preparatları 1990’lı 
yılların başından beri diz OA tedavisinde de yoğun 
olarak kullanılmaktadır (8). İntraartiküler hyaluro-
nan injeksiyonlarının, osteoartritik dizdeki olumlu 
etkileri konusunda  çok çelişkili çalışmalar vardır. 
Etki mekanizması tam anlaşılmamıştır. Ama OA da 
bozulmuş olan eklem sıvısının viskoelastik özelliğini 

arttırmaktır. Takahashi ve arkadaşları intraartiküler 
HA etki mekanizmasının matrix metalloproteinaz-3 
ve interleukin-1 beta supresyonu ile ilgili olabileceğini 
ileri sürmüşler ve başka bir çalışmalarında intaar-
tiküler uygulanan HA’nın kondrosit apopotozisi üz-
erine inhibitör rol oynadığını belirtmişlerdir (9, 10). 
Wenz ve arkadaşları ise deneysel kondromalazi 
örneği üzerinde intraartiküler HA’nın kıkırdak 
harabiyetini geciktirdiğini iddia etmişlerdir (11). 
Brandt ve arkadaşları 226 hastalık serilerinde HA 
injeksiyonlarından plasebo grubuna göre  çok olumlu 
sonuçlar aldıklarını bildirmişlerdir (12).

Son yıllarda yapılan birçok laboratuar çalışmalarında 
HA’in analjezik ve antienflamatuvar etkileri, immün 
sistem düzenleyici aktiviteleri ve kıkırdak koruyucu 
özellikleri olduğu gösterilmiştir (9). Tenoksikamın, 
dizinde osteoartrit olan hastalarda intraartiküler 
kullanımı, uygulanım kolaylığı, kondroprotektif ve ağrı 
giderici özelliği nedeniyle giderek yaygınlaşmaktadır. 
Özellikle postoperatif dönemde intraartiküler T 
uygulanımının ağrı üzerine etkin olduğunu gös-
teren çalışmalar vardır (13). Colbert ve ark. (14)
çalışmasında, diz artroskopisi öncesi intraartiküler 
T enjeksiyonu uygulanmış,  postoperatif dönemdeki 
ağrı skorunda ve ek analjezik kullanımında belirgin 
azalma olduğu gösterilmiştir.

Hastaların toplam 1 ay suresince takip edildiği 
çalışmamızda,  III. evre diz OA li hastalarda intraar-
tiküler HA uygulamasının etkin ve güvenilir yöntem 
olduğu düşünüldü. Sonuç olarak cerrahi uygulaması 
gereken OA tanılı ileri yaş olgularda yüksek cer-
rahi risk varlığında uygulanabilecek alternatif tedavi 
seçeneğidir.

Bozok Tıp Derg. 2012,3:(7-10)                                BÜYÜKPATIR
Osteoartritte Hyaluronik Asit ve Tenoksikam
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ÖZET

Ankara Atatürk Eğitim ve Arastırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde 
Şubat 2006-Nisan 2010 tarihleri arasında koksartroz tanısı ile total kalça artroplastisi 
(TKA)  uygulanan ve ameliyat sonrası poliklinik kontrolleri yapılan hastaların erken 
dönem demografik, klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildi.

Çalışmaya dahil edilen 80 hastanın 3’u çift taraflı olmak üzere toplam 83 kalça ekle-
mine TKA uygulandı. Hastaların etyolojilerinde yer alan hastalıklar sıklık sırasına göre: 
Primer osteoartrit, Gelişimsel kalça displazisi (GKD), Perthes hastalığı, Femoraaseta-
buler impegement (FAI), Avasküler nekroz(AVN), travma sonrası artrit ve asetabuler 
protruzyo’dur. 80 hastanın 49 tanesi kadın, 31 tanesi erkektir. Ortalama yaş 60,24 (33-
83) tür. Ortalama takip süresi 32 aydır. Hastalar Harris Kalça Değerlendirme Skoru 
(HKS) ile değerlendirilmiştir. Ameliyat öncesi, hastaların HKS ortalama 36,1 (18-49) 
olarak kaydedilmiş; ameliyat sonrası ortalama 91,7 olarak hesaplanmıştır. Ameliyat 
öncesi tüm hastaların HKS ’kötü’ grupta yer alırken; ameliyat sonrası 3 hasta ’kötü’, 4 
hasta ’orta’, 18 hasta ’iyi’ ve 58 hasta ise ’mükemmel’ grupta yer almaktadır. 

Ayrıca hastalar içinden femoral stemin kortikal tam teması olan 20 hasta ile tam te-
ması olmayan 20 hasta klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmiştir. Ameliyat ön-
cesinde ve sonrasında 2 grup arasında ağrı skorları acısından fark yoktur. Fonksiyon 
skorlar açısından 2 grubun ameliyat öncesi ve sonrası skorları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark saptanmıştır. Ameliyat öncesi deformite ve hareket açısından 2 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Ameliyat sonrasında deformite 
değerlendirildiğinde her 2 grupta da hastaların tamamında deformite skoru 4’dur.
Literatür bilgileri ile karşılaştırıldığında hastaların erken dönem klinik ve radyolojik 
sonuçlarının başarılı olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Total kalça artroplastisi, Koksartroz, Harris Kalça Skoru
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ABSTRACT

Between February 2006 and April 2010, the early period demographic, clinical and radiological results of  pa-
tients, who were applied total hip arthroplasty because of coxarthrosis were assessed in Department of Ortho-
paedics and Traumatology of  Ankara Atatürk Training and Research Hospital.

In our study, total hip arthroplasty was applied to 80 patients, 3 patients received bilateral artroplasty. Fallow-
ing etiological groups were found: Primary osteoarthritis, Congenitally hip dysplasia, Perthes disease, Femo-
roacetabular impingement, AVN, posttraumatic arthritis ve Acetabuler protrusio. 49 women and 31 men were 
involved, and the average age was 60,24 (33-83) years. Early results of the patients who were followed for 32 
months were assessed. Preoperatively Haris Hip Score (HSS) was 36,1 (18-49) and postoperatively 91,7. Ac-
cording to HSS, while all patients were evaluated as bad preoperatively, only 3 hips were assesed as bad, 4 as 
middle,18 as good and 58  as perfect in postoperative period. Moreover, 20 patients who had complete corti-
cal contact were assessed clinically and radiologically and were compared with 20 patients who did not have 
complete cortical contact . In terms of pain score, there was no difference between the two groups. When 
their functional scores were assessed, a remerkable difference was found between them in preoperative and 
postoperative periods. There was no remarkable difference in terms of deformity and mobility preoperatively. 
Postoperatively a deformity score of 4 was found in both groups.

Compared with the previous studies, early clinical and radiological results of the patients are considered as 
successful.

Key words: Total hip arthroplasty, Coxartrosis, Harris Hip Score

GİRİŞ

Kalça eklemi insan vücudunda kendisine en çok yük 
binen eklem olması nedeniyle potansiyel olarak en 
fazla haraplanan ve dejeneratif artrit gelişme riski 
olan eklemdir. Dejeneratif artritte, öncelikli şika-
yetler ağrı ve hareket kısıtlılığıdır. Kalça ekleminde 
gelişen artrit sonrası tedavinin amacı ağrıyı ortadan 
kaldırmak ve fonksiyonel olarak tam veya tama yakın 
bir eklem hareket açıklığı oluşturmaktır. TKA, kalça 
eklemine ağrısız hareket sağlamak ve eklem çevresi 
yumuşak dokuları, abduktor mekanizmayı fonksiyo-
nel hale getirmek için uygulanan bir ameliyattır. Bu 
amaçla başlangıçta sementli ve daha sonra teknolojik 
ilerlemeler sonucunda geliştirilen sementsiz ve hibrid 
sistem TKA uygulamaları yaygın olarak yapılmaktadır. 
İlk dönemlerde TKA’nde sementli sistemler kullanıl

mış ve gevşeme önemli bir sorun olarak bildirilmiştir 
(1,2,3,4). Sementli TKA ilk kez Sir John Charnley tara-
fından 1960’da tariflenmistir(5). Charnley’in, femoral 
komponenti kendiliğinden sertleşen akrilik sement 
ile tespit etmesi ve aynı zamanda aseptik teknikle 
çalışması sayesinde iyi uzun dönem sonuçlar elde 
edilmiştir(6,7,8). Bununla birlikte kalça eklemine bi-
nen yükleri dengelemek ve ağrıyı ortadan kaldırmak 
için uygulanan kalça artrodezi, osteotomiler ve rezek-
siyon artroplastileri gibi tedavi teknikleri, ilgili endi-
kasyonlarda halen kullanım alanı bulmaktadır. Bu ça-
lışmada TKA uygulanan ve ameliyat sonrası poliklinik 
kontrolleri yapılan hastaların erken dönem demogra-
fik, klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildi.
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YÖNTEM VE BULGULAR

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Orto-
pedi ve Travmatoloji Kliniği’nde Şubat 2006-Nisan 
2010 tarihleri arasında değişik etyolojik sebeplerle 
meydana gelen koksartroz tanılı, ameliyat öncesi ve 
sonrası kayıtları tutulan, rutin poliklinik kontrollerine 
gelen 80 hastanın 3 tanesi (1kadın, 2 erkek) çift taraflı 
olmak üzere 83 kalçasına TKA uygulanmış ve bu çalış-
mada değerlendirilmeye alınmıştır. Hastalar demog-
rafik olarak, HKS Sistemi ile klinik olarak (ağrı, fonk-
siyon, deformite ve hareket aralığı) ve asetabuler ve 
femoral komponentlerin stabilitesi açısından radyo-
lojik olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca ameliyat sırası 
ve sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmeyen; 
sementsiz TKA uygulanan, yeterli süre takibi yapılan, 
rutin kontrollerine düzenli gelen hastalardan kortikal 
tam oturması olanlar ile kortikal tam oturması olma-
yanlar HKS ve radyolojik olarak gevşeme ile vertikal 
yer değiştirme açısından karşılaştırılmıştır. 

Çalışmadaki 80 hastanın 49 tanesi kadın (% 61,25) 
31 tanesi erkektir (% 38,75). Ortalama yaş 60,24 (33-
83), kadınların yaş ortalaması 60,5 (39-82), erkekle-
rin yaş ortalaması 60,12 (33-83) dir. Ameliyat edilen 
kalça eklemlerinin 42 tanesi sağ (%50,6), 41 tanesi 
sol (%49,4) dur. 83 kalça ekleminin etyolojisinde; 52 
primer osteoartrit, 18 GKD zemininde koksartroz, 
2 AVN, 2 travma sonrası artrit, 3 FAI, 1 asetabuler 
protruzyon ve 5 Legg-Calve –Perthes hastalığı tespit 
edilmiştir. Ameliyat edilen 83 kalça ekleminden 20 
tanesine posterolateral, 63 tanesine lateral insizyon 
ile cerrahi yaklaşım uygulanmıştır. 3 olguda femoral 
komponent sementli uygulanırken, 2 olguda femoral 
komponent dall-miles, 1 olguda femoral komponent 
plak + dall-miles ile ek stabilizasyon gerekmiştir. 68 
olguda asetabuluma ek vida uygulanırken, 15 olguda 
vida uygulanmamıştır. Hastalarımızın takip süreleri 
8-56 aydır.

Hastalarımızın ortalama yatış süresi ameliyat önce-
si ve sonrası dönemi içerecek şekilde ortalama 16,5 
gündür (13-20 gün). Ameliyat öncesi planlama için 
tüm hastalara pelvis ön-arka ve kalça ile femurun ön-
arka ve yan radyografileri çekilmiş, şablonlama 

yapılarak uygun asetabuler ve femoral komponentler 
belirlenmiştir. Tüm hastalar ameliyattan önce HKS ile 
değerlendirilmiştir(9). 

Ameliyat öncesi ve sonrası, hastanın durumunun kar-
şılaştırılmasında ağrı, yürüme mesafesi, fonksiyon ve 
hareket derecesi gibi parametreler değerlendirme 
sistemlerinde kullanılmaktadır. Kliniğimizde hastalar 
HKS Sistemi ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme 
sistemine göre olgular ağrı skoru, fonksiyon skoru 
(yürüyüş biçimi, merdiven inip çıkabilme, çorap-
ayakkabı giyebilme, oturma, toplu taşıma araçlarına 
binebilme) deformite ve hareket skorları yönünden 
değerlendirilir. HKS sistemine göre hastalar toplam 
100 puan üzerinden değerlendirilir: 90-100 puan mü-
kemmel, 80-89 puan iyi, 70-79 puan orta, 70 puan altı 
kötü sonuç olarak kabul edilir.

Ameliyattan hemen sonra çekilen pelvis ön-arka 
ve kalça iki yönlü radyografileri ile en son kontrol-
de çekilen radyografiler karşılaştırılmıştır. Ameliyat 
sonrası kalça eklemi ve femur proksimalini göstere-
cek şekilde çekilen ön-arka grafiler femoral stemin 
meduller kanal içinde uygun konumda ve sıkılıkta 
yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etmede kul-
lanılmıştır. Radyografilerde femoral ve asetabuler 
komponentler Callaghan’ın önerdiği şekilde kılavuz 
çizgiler kullanılarak değerlendirilmiş ve karşılaştırma-
lar yapılmıştır(10). Femur ve asetabuler kapların sta-
bilitesi, radyolusen hat ve sklerotik çizgiler femur için 
Gruen; asetabulum için DeLee ve Charnley tarafından 
belirlenen alanlarda değerlendirilir. Heterotropik os-
sifikasyon (HO) Brooker ve arkadaşlarının tanımladığı 
sisteme göre değerlendirilir. 

Çalışmadaki hastaların 83 kalça ekleminin 63 tanesi-
ne lateral, 20 tanesine posterolateral insizyon ile yak-
laşılmıştır. 

Ameliyat öncesi, hastaların HKS ortalama 36,1 ola-
rak kaydedilmiş; ameliyat sonrası kontrollere gelen 
hastaların son kontrollerinde yapılan değerlendirme 
sonrası ortalama HKS 91,7 hesaplanmıştır. 
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Ameliyat öncesi ve son kontrol skorları karşılaştırıl-
dığında ortalama 55,6 artış sağlanmıştır. Buna göre 
ameliyat öncesi dönemde tüm hastaların HKS’u 
’kötü’ grupta yer alırken; ameliyat sonrası dönemde 
3 hasta ’kötü’, 4 hasta ’orta’, 18 hasta ’iyi’ ve 58 has-
ta ise ’mükemmel’ grupta yer almaktadır.  Hastaların 
ameliyat öncesi ve sonrası ağrı ve fonksiyon skorla-
rında ameliyat sonrasında istatistiksel olarak anlamlı 
yükseliş saptanmıştır. Ameliyat öncesinde ağrı skoru 
ortalaması 10.1 iken sonrasında 41.7’e yükselmiştir 
(p<0.05); fonksiyon skoru ortalaması ise ameliyat 
öncesinde 22.1 iken sonrasında 45.0’e yükselmiştir 
(p<0.05). Ameliyat öncesinde hareket açıklığı 1 olan 
6 hastanın 1 tanesinin hareket açıklığı ameliyat son-
rasında 4; 5 tanesinin ise 5 olarak değerlendirilmiş-
tir. Ameliyat öncesi hareket açıklığı 2 olan 53 hasta 
ameliyat sonrasında değerlendirildiğinde 6 tanesinin 
hareket açıklığı 4, 47 tanesinin 5 olarak belirlenmiştir. 
Ameliyat öncesinde hareket açıklığı 3 olan 13 hasta-
nın 2 tanesi ameliyat sonrasında 4, 10 tanesi 5 olarak 
değerlendirilmiştir.

Hastaların genel değerlendirmelerinin haricinde, 
ameliyat sırası ve sonrasında herhangi bir komplikas-
yon gelişmeyen, sementsiz TKA uygulanan, yeterli 
süre takibi yapılan, rutin kontrollerine düzenli gelen 
hastalardan kortikal tam oturması olanlar ile kortikal 
tam oturması olmayanlar HKS ile klinik olarak değer-
lendirildi ve karşılaştırıldı. Bu hastalardan elde edilen 
veriler ışığında 20 tam kortikal teması olan (isthmus 
seviyesinde tam kortikal temas) hasta verileri ile 20 
tam kortikal teması olmayan hasta verileri karşılaştı-
rılmıştır. Buna göre tam kortikal teması olan 20 hasta-
nın ameliyat öncesi HKS 42 iken ameliyat sonrası 96 
olarak hesaplanmıştır. Yine tam kortikal teması olma-
yan 20 hastanın ameliyat öncesi HKS 34 iken ameliyat 
sonrası 93 olarak hesaplanmıştır. Kortikal tam teması 
olan ve olmayan grupların ameliyat öncesi ve sonrası 
ağrı ve fonksiyon skorları karşılaştırıldığında ameliyat 
öncesinde ve sonrasında 2 grup arasında ağrı skorla-
rı acısından fark yoktur (p>0.05). Fonksiyon skorları 
değerlendirildiğinde ise 2 grubun ameliyat öncesi ve 
sonrası skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmıştır. Kortikal tam teması olmayanların 
ameliyat öncesi fonksiyon skorları kortikal tam te-
ması olanlara göre daha düşüktür (p<0.05), ameliyat 
sonrasında ise kortikal tam teması olanların fonksi-
yon skorları tam teması olanlardan daha yüksektir 
(p<0.05). Her 2 grup ayrı ayrı kendi içlerinde değer-
lendirildiğinde hem ağrı hem de fonksiyon skorla-
rının ameliyat sonrasında yükseldiği gözlenmiştir 
(p<0.0001). Ameliyat öncesi deformite durumu açı-
sından 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
yoktur (p>0.05). Ameliyat öncesi hareket acısından 2 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur 
(p>0.05). Ameliyat sonrasında deformite değerlendi-
rildiğinde her 2 grupta da hastaların tamamında de-
formite skoru 4’dur. Ameliyat sonrası hareket durumu 
değerlendirildiğinde ise kortikal tam teması olmayan 
hastaların 3’ünün (%15.0) 4, 17’sinin (%85.0) 5 oldu-
ğu; kortikal tam teması olan hastaların ise 5’inin ha-
reket açıklığının (%25.0) 4, 15’inin (%75.0) 5 olduğu 
görülmüştür. 2 grup arasında ameliyat sonrası hare-
ket açıklığı acısından istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmamıştır (p>0.05). Gruplar kendi içlerinde ayrı 
ayrı değerlendirildiğinde her iki grupta da ameliyat 
sonrasında deformite ve hareket durumlarında dü-
zelme saptanmıştır.

Femoral stemin radyolojik değerlendirmesinde 13 
hastada 30-70 arası valgusta, 20 hastada 20-80 varusta 
ve 50 hastada nötral pozisyonda olduğu izlenmiştir. 
Femoral komponent çevresindeki alanlar Gruen tara-
fından tanımlanan 7 zone kullanılarak incelendi. Bu 
inceleme sonucuna göre 2 mm ve üzerinde radyolu-
sensi görülenler zone 1’de 2 olgu(%2,40), zone 2’de 3 
olgu(%3,61), zone 3 ve zone 4’de 2’ser olgu(%2,40), 
zone 5’te 2 olgu(%2,40) şeklindedir. 2 mm’yi geç-
meyen radyolusensi ise zone 1’de ve zone 2’de 3’er 
olguda(%3,61), zone 3’te 4 olguda(%4,81), zone 5 ve 
zone 6’da 3’ser olguda (%3,61) tespit edilmiştir. Rad-
yolusensi tespit edilen olgularda klinik semptom ve 
femoral komponentte gevşeme saptanmamıştır. Has-
taların radyolojik incelemesinde asetabuler kap açısı 
350-820 arasında ölçülmüş olup, ortalama asetabuler 
kap açısı 50,10 olarak hesaplanmıştır. 

14

Bozok Tıp Derg. 2012,3:(11-21)BİLGETEKİN ve ark.
Kalça Artroplastisinde Klinik ve Radyolojik Sonuçlar



15

83 hastanın femoral stemlerinin değerlendirmesin-
de; 14 hastada 5 mm altında vertikal yer değiştirme 
izlenmiş olup hastalarda herhangi bir klinik semptom 
saptanmamıştır. Değerlendirmeye alınan kortikal tam 
oturması olan 20 hastanın hiçbirinde vertikal yer de-
ğiştirme tespit edilmemişken, tam kortikal teması ol-
mayan 14 hastada femoral stemlerde vertikal yer de-
ğiştirme olduğu tespit edilmiştir. Bu hastalardaki yer 
değiştirme ortalaması 2,6 mm’dir. Yine bu hastaların 
değerlendirilmesinde tam kortikal oturması olan 20 
hastanın 2 tanesinde 20 valgus,1 tanesinde 20 varus 
tespit edilirken; tam kortikal teması olmayan 20 has-
tanın 1 tanesinde 40 varus, 1 tanesinde 60 varus ve 3 
tanesinde 20 valgus tespit edilmiştir. Asetabuler kom-
ponentin değerlendirmesinde ise vertikal ve horizon-
tal yer değiştirme saptanmazken, hastaların radyolojik 
incelemesinde 1 hastada 2 mm üzerinde radyolusensi 
olan hasta tespit edilmiş, ağrı şikayeti de olan hastada 
asetabuler komponent gevşemesi düşünülmüştür.

Bu çalışmada incelenen 83 TKA uygulanan 80 hastanın 
ameliyat sonrası erken dönemde sadece 1 tane kadın 
hastada pulmoner emboli tanısı kondu. 80 hastanın 4 
tanesinde yine ameliyat sonrası erken dönemde insiz-
yon yerinden seröz akıntı izlendi ve antibiyoterapi uy-
gulandıktan sonra 3 tane hastada ek bir girişime gerek 
kalmadan seröz akıntı kesildi. 1 hastada akıntı devam 
etmesi üzerine genel anestezi altında drenaj yapıldı, 
seröz akıntı kaynağının fasiayı geçmediği görülmesi 
üzerine sadece cilt-cilt altı debritman uygulanarak 
antibiyoterapi ve pansumana devam edildi. Hastaları-
mızın 5 tanesinde taburculuk sonrası dönemde erken 
dislokasyon tespit edildi, 1 hastada kapalı redüksiyon 
ile başarılı olunurken, 4 tanesinde genel anestezi al-
tında açık redüksiyon uygulandı. Bu 4 hastanın 2 ta-
nesinde açık redüksiyon sırasında femoral baş ve liner 
değiştirilmesi gerekti. 2 hastamızda ameliyat sırasında 
femurda trokanter majorde kırık oluştu ve birinde bir 
diğerinde iki adet tel serklaj uygulandı. Her iki hasta-
nın da kontrollerde kırıkta tam kaynama geliştiği iz-
lendi. 1 hastamızda asetabuler komponentte aseptik 
gevşeme tespit edildi, revizyon planlanarak 54 mm 
cage ve 50 mm müller kap sementli olarak uygulandı. 

1 hastamızda ameliyattan bir yıl sonra düşme sonrası 
Cooke ve Newman sınıflamasına göre tip 2 kırık gö-
rüldü, revizyon sırasında femoral stemde gevşeme, 
yer değiştirme, rotasyon izlenmemesi üzerine 1 adet 
dall-miles plağı ve 4 adet dall miles kullanılarak tespit 
edilmiş, takiplerde kırık hattında tam kaynama gelişti-
ği görülmüştür. 

83 hastadan 5 hastada heterotropik ossifikasyon (HO) 
izlenmiş olup, 3 tanesinde evre 1 diğer 2 tanesinde ise 
evre 2 olarak izlenmiştir. HO görülmesinin hastaların 
HKS’a etkisi olmadığı saptanmıştır. 

TARTIŞMA

TKA’inde amaç ağrının giderilmesi ve kalça fonksi-
yonlarının artırılmasıdır. Bu aşamada ameliyat kararı 
vermeden önce diğer konservatif tedavi yöntemleri 
uygulanmalı, bu yöntemlerle hastanın şikayetleri geç-
mezse cerrahi tedavi seçeneği hasta ile konuşulmalı-
dır ( 11). 

Önceleri sadece yaşlı hastalarda total TKA 
uygulanırken,bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlik-
te ortopedik biyo-materyallerde ilerleme kaydedilme-
si, ortopedik cerrahların bilgi, tecrübe ve kaynaklara 
ulaşabilme olanaklarının artması, yine teknolojinin 
ilerlemesi ile dünyadan TKA ile ilgili uzun dönem so-
nuçlarının yayınlanmasının artması ve iyi sonuçların 
bildirilmesi, hastaların beklentilerinin artması sonu-
cunda endikasyonu uygun olan genç hastalarda da 
uygulanır hale gelmiştir. TKA’nin uzun dönem sonuç-
larının güvenilir olduğu birçok araştırıcı tarafından 
bildirilmiştir(12,13). İleri evre dejeneratif kalça eklemi 
artritinde, uygun hastada uygun endikasyon ile has-
taya en uygun asetabuler ve femoral komponentlerin 
uygulanması ile mükemmel sonuçlar elde etme oranı 
artmaktadır(14,15). Bu anlamda total eklem artrop-
lastileri hastalar için tıp biliminin geliştirdiği en değerli 
tedavi seçeneklerinin başında gelmektedir. Hastaların 
demografik özellikleri incelendiğinde, çalışmaya dahil 
edilen 80 hastanın 49 tanesi kadın (% 61,25) 31 tanesi 
erkektir (% 38,75) ve kadın/erkek oranı 1,58’dir.
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Çalışmamızın kadın/erkek oranı literatürde mevcut 
yayınlarla karşılaştırıldığında Pieringer’in yayınla-
nan çalışmasında 2.1, Ragab’ın yayınlanan çalış-
masında 0.72, Valle’nin 271 olguluk çalışmasında 
1, Chen’in çalışmasında 0.66’dır(16,17,18,19). Ulu-
sal yayınlarda ise bu oran 1.13 ile 2.84 arasında 
değişmektedir(20,21,22). Çalışmamızdaki oran ulu-
sal yayınlarda rapor edilen aralıklar içerisinde yer 
almaktadır.

Hastalarımızın ortalama yaşı 60,24 (33-83), kadın has-
taların yaş ortalaması 60,5 (39-82), erkeklerin 60,12 
(33-83) olarak hesaplanmıştır. Bu değerler literatür-
deki yayınlar incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu 
görülmemiştir(20,22). Ulusal ve uluslar arası yayın-
lardan Solak ve arkadaşlarının çalışmasında ortala-
ma yaş 53.0, Pieringer’in çalışmasında 58.0, Kim’in 
çalışmasında 48.4 olarak rapor edilmiştir(20,23). 

83 kalça ekleminin etyolojisinde; 52 primer osteoart-
rit (%62,65), 18 GKD zemininde koksartroz (%21,68), 
2 AVN (%2.40), 2 travma sonrası artrit (%2,40), 3 
FAI (%3,60), 1 asetabuler protruzyon (%1,20) ve 5 
Legg-Calve –Perthes hastalığı (%6,02) tespit edil-
miştir. Yayınlarda rapor edilen etiyolojiler içerisin-
de çoğunluk primer osteoartrit şeklindedir. Primer 
osteoartrit tanısı alan hastalar %66-%87,1 arasında 
değişmektedir(24,25,26). İkinci sırada AVN %9,8-
%17 oranlarda rapor edilmektedir. GKD sekeli nedeni 
ile TKA uygulanan hastaların oranı %1,2-%7,7 arasın-
da değişmektedir. Travma sonrası gelişen kalça artriti 
tanısıyla ameliyat edilen hasta sayısı daha azdır. Fur-
nes ve arkadaşları 53698 TKA uygulanmış koksartroz-
lu hastayı rapor ettikleri bir çalışmada; %69 olguda 
primer koksartroz, %3.7 olguda romatoid artrit, %13 
olguda femur boyun kırığı, %7.7 olguda displazi ze-
mininde koksartroz, %1.4 olguda GKD zemininde 
koksartroz, %1.31 olguda epifizyoliz-Perthes, %0,45 
olguda ankilozan spondilit, %0,77 olguda AVN ve 
%2,42 olguda diğer nedenler rapor etmişlerdir(26). 
Hastalarımızın etyolojik dağılımı genel olarak litera-
türdeki yayınlarla paraleldir ancak GKD zemininde 
koksartroz daha fazladır. Bunun, ülkemizde GKD ta-

rama, tanı ve tedavisinin önceki yıllarda yeterince 
yapılamaması, kundaklamanın fazla olması, ailelerin 
bu konuda yeterince bilgili ve duyarlı olmamalarına 
bağlı olduğu açıktır. Ayrıca travma nedeniyle yapılan 
TKA’lerinin oranı genel literatür verileri ile uyum gös-
termemektedir. 

Çalışmamızda bilateral kalça tutulumu olan hasta 
sayısı 6’dır. Literatürdeki çalışmalarda bilateral TKA 
uygulamasının aynı veya ayrı seanslarda uygulanma-
sı tartışmalıdır(27). Eggli ve arkadaşları inceledikleri 
33500 primer kalça artroplastisinin %15’inin bilate-
ral olduğunu, sadece %3’ünde aynı seansta TKA uy-
gulanmış olduğunu rapor etmişlerdir. Bu çalışmada 
bilateral kalça artroplastisi uygulanan hastaların aynı 
ve ayrı seansta uygulamaların sonuçları karşılaştı-
rıldığında ameliyat sırasında ve sonrasında gelişen 
komplikasyonlar ile klinik sonuçlar açısından anlamlı 
bir fark bulunamamıştır(28). Rao’nun yayınladığı ça-
lışmasında ise bilateral kalça artroplastisi uyguladığı 
14 olgu ile tek taraflı TKA uyguladığı 28 olguyu karşı-
laştırmış ve 2 yıl sonunda stabilite açısından önemli 
bir fark bulunmadığını bildirmiştir(29). Biz kliniğimiz-
de daha fazla semptomları olan taraftan başlamak 
üzere ayrı seanslarda TKA uygulamak taraftarıyız. 

Hastalarımızın ortalama yatış süresi ameliyat ön-
cesi ve sonrası dönemi içerecek şekilde ortalama 
16,5 gündür (13-20 gün). Ülkemizden bir çalışmada 
hastaların yatış süresi ortalama 7 gün olarak rapor 
edilmiştir(31). Bu çalışmalarla kıyaslandığında yatış 
süremizin literatürle paralellik göstermektedir.
Hastaların ortalama takip süresi 32 (8-56) aydır. Li-
teratürde 78-166 ay arasında takip süreleri rapor 
edilmiştir(32,33). Ülkemizde yapılan araştırmalar ve 
tez çalışmalarındaki ortalama takip süresi 24-37 ay 
arasında değişmektedir. Bu takip süreleri ile karşılaş-
tırıldığında olgularımızın takip süresinin yurt dışında-
ki çalışmalardan kısadır. Takip süremiz kısa olmakla 
birlikte, yurt içi çalışmalarla uyumludur. Hastalar 
ameliyat öncesi ve sonrası dönemde HKS Sistemi ile 
klinik olarak değerlendirildi. 

16
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Ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmelerde ağrı, 
fonksiyon, deformite ve hareket skorları karşılaştırıl-
dı. Bu karşılaştırma sonucunda ameliyat sonrası bü-
tün kriterlerde düzelme olduğu görüldü. Literatürde-
ki çalışmalara bakıldığı zaman sonuçlar birçok yayın 
ile uyumlu bulunmuştur(14,15).

Hastaların genel değerlendirmelerinin haricinde, 20 
tam kortikal teması olan hasta verileri ile 20 tam kor-
tikal teması olmayan hasta verileri karşılaştırılmıştır. 
Buna göre tam kortikal teması olan 20 hastanın ame-
liyat öncesi HKS 42 iken ameliyat sonrası 96 olarak 
hesaplanmıştır. Yine tam kortikal teması olmayan 20 
hastanın ameliyat öncesi HKS 34 iken ameliyat son-
rası 93 olarak hesaplanmıştır. Her 2 grup ayrı ayrı de-
ğerlendirildiğinde ağrı ve fonksiyon skorlarının ame-
liyat sonrasında yükseldiği gözlenmiştir. Kortikal tam 
teması olan ve olmayan grupların ameliyat öncesi ve 
sonrası ağrı ve fonksiyon skorları karşılaştırıldığında 
ameliyat öncesinde ve sonrasında 2 grup arasında 
ağrı skorları açısından istatistiksel bir fark yoktur. 
Fonksiyon skorları değerlendirildiğinde ise istatistik-
sel olarak anlamlı fark saptanmıştır. 

Kortikal tam teması olmayanların ameliyat öncesi 
fonksiyon skorları kortikal tam teması olanlara göre 
daha düşüktür, ameliyat sonrasında ise kortikal tam 
teması olanların fonksiyon skorları tam teması olan-
lardan daha yüksektir. Bu konuda literatürde yeterli 
çalışma değerlendirilmemiş ve bu konunun çalışılma-
sı ile ortopedi cerrahlarının ameliyat öncesi planlama 
yaparken ve ameliyat sırasında femoral komponent-
leri yerleştirirken daha dikkatli olmalarının hastanın 
fonksiyon skorlarını etkileyeceğini bilmeleri açısın-
dan faydalı olabilir.

Radyolojik incelemede, ortalama asetabuler kap açısı 
50,10 (350-820) olarak ölçülmüştür. Daha önceki ça-
lışmalarda asetabuler kap açıları değerleri ortalama 
390 ile 49,30 olarak rapor edilmiştir(20,34,35). Bizim 
hastalarımızdan 14 tanesinde (%16) 550 üzerinde 
asetabuler kap açısı, 1 tanesinde 300 asetabuler kap 
açısı tespit edildi. Hastaların son kontrollerindeki 

radyolojik incelemelerinde hiçbir hastada aseta-
buler kap açısı değişmemiş ve vertikal migrasyon 
gözlenmemiştir. Ayrıca bu hastaların klinik sonuçla-
rında yerleştirme açısına bağlı sorun saptanmamış-
tır. Hastaların radyolojik incelemesinde 1 hastada 2 
mm üzerinde radyolusensi olan hasta tespit edilmiş, 
ağrı şikayeti de olan hastada asetabuler komponent 
gevşemesi düşünülmüştür. Bu hastada (%1,20) ase-
tabuler komponentte aseptik gevşeme tespit edildi, 
revizyon planlanarak 54 mm cage ve 50 mm müller 
kap sementli olarak uygulandı. Hastalarımızın orta-
lama takip süresi literatürdeki sürelere göre kısadır. 
Olgulardaki asetabuler komponentte gevşeme olup 
olmadığının anlaşılması için, verilerin uzun dönemde 
değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

Femoral komponent çevresindeki alanlar Gruen tara-
fından tanımlanan 7 zone kullanılarak incelendi. Bu 
inceleme sonucuna göre 2 mm ve üzerinde radyolu-
sensi görülenler zone 1’de 2 olgu(%2,40), zone 2’de 3 
olgu(%3,61), zone 3 ve zone 4’de 2’ser olgu(%2,40), 
zone 5’te 2 olgu(%2,40) şeklindedir. 2 mm’ yi geç-
meyen radyolusensi ise zone 1’de ve zone 2’de 3’er 
olguda(%3,61), zone 3’te 4 olguda(%4,81), zone 5 ve 
zone 6’da 3’er olguda (%3,61) tespit edilmiştir. Radyo-
lusensi tespit edilen olgularda klinik semptom ve fe-
moral komponentte gevşeme saptanmamıştır. Litera-
türle karşılaştırıldığında radyolusen görülme oranları 
bizim çalışmamızda daha düşük görülmektedir(36), 
bu durum takip süremizin daha kısa olmasına bağlı 
olabilir ve uzun dönem takip sonuçlarının değerlen-
dirilmesi gerekmektedir.

80 hastanın femoral stemlerinin değerlendirmesin-
de; 14 hastada 5 mm altında vertikal yer değiştirme 
izlenmiş, hastalarda herhangi bir klinik semptom 
saptanmamıştır. Değerlendirmeye alınan kortikal 
tam oturması olan 20 hastanın hiçbirinde vertikal yer 
değiştirme tespit edilmemişken, tam kortikal teması 
olmayan 14 hastada femoral stemlerde vertikal yer 
değiştirme tespit edilmiştir. Bu hastalardaki yer de-
ğiştirme ortalaması 2,6 mm’dir. 
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Bu verilerle ilgili literatürde yeterince çalışma bulun-
mamış olup karşılaştırmalı daha uzun takip süreli ve 
daha fazla hasta grupları oluşturularak değerlendiril-
mesi gerekmektedir.

Enfeksiyon, komplikasyonlar içerisinde en çok korku-
lanlardan birisidir. Bizim çalışmamızda 80 hastanın 4 
tanesinde (%4,81) ameliyat sonrası erken dönemde 
insizyon yerinden seröz akıntı izlendi. Literatürde bir 
çalışmada %0.9, bir diğerinde de %1.4 derin enfek-
siyon oranları bildirilmiştir. Bizim oranlarımız buna 
paraleldir(18,19).

Ameliyat sırasında femurda kırık oluşması TKA uygu-
lamalarında sık görülen bir komplikasyondur. Bizim 
çalışmamızda 2 hastada (%2.40) ameliyat sırasında 
trokanter majorde kırık oluşmuştur. Önder ve arka-
daşlarının yaptığı çalışmada sementsiz protezlerde 
%6, sementli protezlerde %0.4-3 arasında, revizyon
artroplastilerinde ise %17 femurda kırık tespit edil-
miştir. Literatüre bakıldığında Mayo Klinik Kayıt Da-
iresi verilerine göre sementli femoral stemlerde 
ameliyat sırasında kırık gelişme oranı %0,3, sement-
siz femoral stemlerde %5,4’dir(37). Bunun nedeni 
olarak sementsiz stemlerin yerleştirilmesi sırasında 
press-fit tekniğin uygulanabilmesi için bir boy büyük 
stem kullanılması gösterilmektedir. Ayrıca hasta yaş 
grubunun ve sementsiz uygulama sayılarının artması 
da oranları etkilemektedir. Çalışmamızdaki ameliyat 
sırasında kırık gelişme oranı diğer çalışmalarla para-
lellik göstermektedir. Literatürde bildirilen ameliyat 
sonrası dönemde kırık gelişme oranı %0,1 ile %2,5 
arasında değişmektedir. Bizim çalışmamızda 1 has-
tada (%1,20) periprostetik kırık gelişmiş ve revizyon 
sırasında femoral stemde gevşeme, yer değiştirme, 
rotasyon izlenmemesi üzerine 1 adet dall-miles plağı 
ve 4 adet dall miles kullanılarak tespit edilmiş, takip-
lerde kırık hattında tam kaynama geliştiği görülmüş-
tür. Bizim çalışmamızda hiçbir vakada asetabuler kı-
rık saptanmamıştır.

80 hastanın sadece birinde ameliyat sonrası erken 

dönemde pulmoner emboli tanısı kondu. TKA uygu-
lanan ve profilakside düşük molekül ağırlıklı heparin 
kullanılan 33 klinik çalışmanın sonucunda derin ven 
trombozu prevelansı %14,8 ve proksimal derin ven 
trombozu prevelansı %4,7 olarak bildirilmiştir. Lite-
ratürde ise Teleke’nin çalışmasında %3.4, Sınha’nın 
çalışmasında %2.5 oranında tromboembolizm ra-
por edilmiştir (35). Hastalarımızda oluşan derin ven 
trombozu oranı daha düşük olarak tespit edilmiştir. 
Bu hastaların ameliyat sonrasında erken mobilize 
edilmesi, rehabilitasyon ve bakım için hastanede tu-
tuldukları süre içinde profilaksilerine devam edilme-
si ve elastik varis çoraplarının kullanılmasına bağlıdır 
şeklinde düşünülmüştür.

Total kalça artroplastisi sonrası sinir yaralanma oranı 
%0,3 ile 3,5 arasındadır (38). Bizim çalışmamıza da-
hil edilen hastaların hiç birinde sinir hasarı mevcut 
değildir.

Heterotopik ossifikasyon (HO), TKA sonrası sık kar-
şılaşılan bir komplikasyon olmakla birlikte oluş me-
kanizması tam olarak aydınlığa kavuşturulamamıştır. 
Çalışmamızda HO 3 kalçada (%3,61) evre 1, 2 kalçada 
(%2,40) evre 2 olmak üzere toplam 5 kalçada (%6,02) 
tespit edildi. HO’nun hastaların HKS’a etkisi olmadığı 
saptanmıştır. Archibeck ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çalışmada hastaların %77’sinde HO rapor edilmiştir. 
Hiçbir hasta fonksiyonel olarak kısıtlanmamış ve bu 
nedenle ikinci bir operasyon geçirmemiştir (39). 

Hastalarımızın 5 tanesinde (%6,02) taburculuk sonra-
sı dönemde erken dislokasyon tespit edildi, 1 hasta-
da kapalı redüksiyon ile başarılı olunurken, 4 tanesin-
de genel anestezi altında açık redüksiyon uygulandı. 
Bu 4 hastanın 2 tanesinde açık redüksiyon sırasında 
femoral baş ve liner değiştirilmesi gerekti. Yapılan ça-
lışmalarda dislokasyon oranı %0,4 ile %7 arasında de-
ğişmektedir. Dislokasyonların çoğu posteriora olmak-
tadır. 36.000 kalçayı içeren bir çalışmada oran %2,24 
olarak rapor edilmiştir(37). 6623 hasta takip edilen 
bir çalışmada oran %4,8 olarak rapor edilmiştir(37).
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Asetabuler kap yerleştirilmesindeki güvenli sınır de-
ğerleri abduksiyon için 350-550 ve anteversiyon için 
150-300 olarak rapor edilmiştir ve bu açıların dışına 
çıkılması ile dislokasyon riski 4 kat artmaktadır. Olgu-
larımızda 100 ve 200 oblik yükseltmesi bulunan poli-
etilen liner kullanılmıştır. Dislokasyonların önlenme-
sinde ameliyat öncesi ve sonrasındaki hasta eğitimi 
de önemlidir. Hastalara yapmaları ve yapmamaları 
açık bir şekilde anlatılmalıdır(37).

SONUÇ

Bu çalışmada TKA uygulanan hastaların erken dönem 
klinik ve radyolojik sonuçlarının iyi ve mükemmel 
grupta yer aldığı görülmüştür. Hastaların klinik ve 
radyolojik olarak ameliyat öncesi değerlendirilmesi, 
doğru endikasyon konularak uygun hastaya uygun 
cerrahi yaklaşımla uygun komponentlerin uygun 
teknikle konulmasının önemi açıktır. Giderek kulla-
nım alanı artan sementsiz total kalça artroplastisi 
uygulamalarının ve kemik kalitesi iyi olan hastalarda 
muhakkak sementsiz stemleri tercih etmemiz gerek-
tiğini gördük.
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ÖZET

Giriş: Total kalça protez (TKP) ameliyatı, kanama miktarı fazla ve komplikasyon riski 
yüksek olan bir cerrahi uygulamadır. Bu çalışmamızda total kalça protezi cerrahisinde 
uygulanan farklı anestezi yöntemiyle ilişkili olarak intraoperatif ve postoperatif  kana-
ma miktarını araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: 4 yıllık sürede lateral longitidünal insizyonla total kalça protezi ya-
pılan 61 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar genel anestezi uygulanan 
(Grup G, n=28) ve rejyonel anestezi uygulanan (Grup R, n=33) olarak iki gruba ayrıldı. 

Bulgular: Yaptığımız çalışmada intraoperatif kanama miktarı grup G’de grup R’ den an-
lamlı derecede yüksek bulunmuşken, postoperatif kanama miktarı olarak gruplar ara-
sında anlamlı bir fark gözlenmedi. İntraoperatif ve postoperatif kanama miktarlarına 
göre toplam kanama miktarı grup G’de grup R’den  anlamlı şekilde yüksek bulundu. 

Sonuç: Elektif total kalça protezi operasyonlarında uygulanan rejyonel anestezi  genel 
anesteziye göre kan kaybını anlamlı derecede azaltmaktadır.

Anahtar kelimeler: Total kalça protezi, Kanama, Rejyonel anestezi, Genel anestezi.

ABSTRACT

Introduction: Total Hip Arthroplasty (THA) is a surgical procedure which is associated 
with massive bleeding and high rates of complications. In this study it was aimed to 
investigate the intraoperative and postoperative bleeding amounts in relation with 
anesthesia technique used. 

Materials and Methods: Records of 61 patients who underwent a THA with lateral 
longitudinal incision were investigated. The patients were divided into two groups. 
Patients in group G (n=28) were operated under general anesthesia and patients in 
group R (n=33) were operated under regional anesthesia.           
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Results: Intraoperative blleding was significantly higher in group G but there was no significant difference 
in postoperative bleeding between the groups. Also total bleeding (intraoperative and postoperative) was 
significantly higher in group G. 

Conclusion: Regional anesthesia in elective THA is associated with less bleeding compared to general anest-
hesia. 

Key words: Total hip arthroplasty, Bleeding, Regional anesthesia, General anesthesia.

GİRİŞ

TKP ameliyatı ortopedi kliniğinin komplikasyon riski 
ve kanama miktarı fazla olan bir cerrahi girişimidir. 
TKP operasyonlarında asetabulumun hazırlanması 
ve femurun kesilmesi sırasında kanama miktarı fazla 
olmaktadır. Ameliyat sonrası dönemde de kanama 
devam edebilmektedir. 

TKP revizyon ameliyatında anatomik ve fizyolojik 
doku bütünlüğünün bozulması ile kanama mikta-
rı artmaktadır. Kan transfüzyon ihtiyacı primer TKP 
ameliyatları için ortalama iki ünite eritrosit süspansi-
yonu (ES) olarak bulunmuşken, TKP revizyonları için 
ortalama kan transfüzyon  ihtiyacı üç ünite ES olarak 
bildirilmiştir (1). TKP operasyonu sırasındaki cerrahi 
kanamanın fazla olması, olguların intraoperatif ve 
postoperatif dönemlerde dokuların oksijenlenmesini 
olumsuz yönde etkilemektedir (2).

TKP’de kullanılacak anestezi yönteminin seçimini, 
uygulanacak cerrahi şekli, postoperatif ağrı tedavisi, 
ileri yaşla ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler, kronik 
hastalık tedavisinde kullanılan ilaçlar ve anestezistin 
tercihi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmekte-
dir  (3, 4). TKP operasyonlarında, spinal ve epidural 
anestezi gibi santral blok uygulamalarının intraope-
ratif kanama miktarını genel anesteziye göre daha 
çok azalttığı bildirilmiştir (2). Rejyonel anestezi ile 
hastanın bilincinin açık olması, havayolu refleksinin 
korunması, spontan solunumunun devam etmesi, 
entübasyon gerektirmemesi, cerrahi kanama ve 

tromboemboli komplikasyonlarını azaltması ile genel 
anesteziye tercih edilir. Ayrıca rejyonel anestezinin 
bir avantajı da kateter yoluyla operasyondan sonra 
analjezinin sağlanabilmesidir (5).

Yaptığımız bu çalışma ile TKP uygulanan hastalarda 
anestezi tekniğine göre intraoperatif ve postoperatif 
kanama miktarını araştırmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM

Etik kurulu onayından sonra  Eylül 2006 - Eylül2010 
tarihleri arasındaki TKP operasyonuna alınan hasta-
lar  retrospektif olarak incelendi. 

Hastalar uygulanan anestezi yöntemine göre genel 
anestezi (n=28) ve rejyonel anestezi (n=33) olarak 
iki gruba ayrıldı. Çalışmaya kronik böbrek yetmezli-
ği (KBY), kontrolsüz diabetes mellitus (DM), kanama 
diatezi ve antiagregan kullanım hikayesi olanlar alın-
mamış olup, hastalarda üst yaş sınırı belirlenmedi. 

Bununla birlikte uygulanan anestezi yöntemi, ameli-
yat edilen ekstremite, operasyon süresi, intraopera-
tif ve postoperatif kanama miktarı, hemoglobin(hg), 
hemotokrit(hct), trombosit, total bilurubin, kan üre 
azotu (BUN) ve kreatinin değişiklikleri değerlendiril-
di. 
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İstatistiksel analizlerde gruplar arası karşılaştırmalar-
da “İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi” 
(t-test for independent samples), grup içi karşılaş-
tırmalarda ise “İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik 
Testi (t-test fot paired samples)” kullanıldı. Verilerin 
normal dağılıma uymayan durumlarda ise “Mann 
Whitney U- Testi” kullanılnış olup, P< 0.05 değerleri 
anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Gruplar arasında hastaların cinsiyet, yaş, ağırlık (kg) 
ve Amerikan anestezistler birliği (ASA) risk sınıflama-
sı değerlendirildiğinde anlamlı farklılık bulunmadı 
(p>0.05) (Tablo1). Çalışmaya dahil edilen kişilerin 
komorbit hastalıkları değerlendiridiğinde; Grup G’de 
hastaların %21.4’ünde ek bir hastalık bulunmayıp, 
%’32.2’sinde yalnız hipertansiyon, %17.8’inde hi-
pertansiyon ve diabetes mellitus, %28.6’sında hi-
pertansiyon, diabetes mellitus ve kardiyovasküler 
hastalıklar vardı. Grup R’de hastaların %21.2’ sinde 
ek bir hastalık olmayıp, %33.3’ünde yalnız hipertan-
siyon; %24.3’ünde hipertansiyon ve diabetes melli-
tus; %21.2’sinde hipertansiyon, diabetes mellitus ve 
kardiyovasküler hastalıklar vardı. Gruplar arası yan-
daş hastalıklar bakımından anlamlı bir fark bulunma-
maktaydı. Bu şekliyle gruplar arasında risk eşitlemesi 
yapıldığından, çalışmamızın sonucunu etkileyebile-
cek hasta dağılımının olmadığını düşünmekteyiz.

Her iki grupta opere edilen ekstremite ve preoperatif 
antiagregan kullanımı değerlendirildiğinde anlamlı 
bir fark bulunmadı (p>0.05).

Çalışmamızda ameliyat odasına alındıktan operas-
yonun bitimine kadar olan süre incelendiğinde grup 
G’de ortalama ameliyat süresi 139.64 ± 17.74 dk ve 
grup R’de ortalama ameliyat süresi 140.91 ± 18.77 
dk olarak bulundu. Operasyon süreleri açısından iki 
grup arasında önemli bir fark bulunmadı (p>0.05). 

Grup G’de hastaların postoperatif hemoglobin, he-
motokrit ve trombosit değerlerinin preoperatif de-
ğerlerine göre anlamlı bir şekilde düştüğü (p<0.05), 
yine postoperatif total bilirubin değerinin preopera-
tif total bilirubine göre anlamlı olarak yükseldiği gö-
rüldü (p<0.05).  

Grup R’de hastaların postoperatif hemoglobin, he-
motokrit ve traombosit değerlerinin preoperatif he-
moglobin, hemotokrit ve trombosit değerlerine göre  
anlamlı  şekilde düştüğü  görüldü (p<0.05). Bu de-
ğişiklikler istatistiksel olarak anlamlı olsa da normal 
sınırlar içerisindeydi.

Bununla birlikte her iki grupta preoperatif ve posto-
peratif BUN, kreatinin değerlerinde anlamlı bir deği-
şiklik bulunmadı (p>0.05).        
Çalışmamızda rejyonel anestezi grubunda  intraope-
ratif kan kaybı genel anestezi grubundan anlamlı ola-
rak düşük bulundu (p<0.05). 

Postoperatif kanama miktarı değerlendirildiğinde 
gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). 
Hastalarda görülen toplam kanama miktarı ise rej-
yonel anestezi grubunda genel anestezi grubundan 
anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05).  Kan trans-
füzyon ihtiyacı değerlendirildiğinde gruplar arasında 
istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05), 
(Tablo 2).

Hastanede kalış süresi değerlendirildiğinde gruplar 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 
Genel anestezi ile operasyona alınan bir hastada pul-
moner emboli görülmüştür. Çalışmamızda postope-
ratif erken dönemde (ilk 72 saat içinde) mortaliteye 
rastlanmamıştır. 
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Hasta     Grup G(%)  Grup R (%)
  
Cinsiyet   
   Erkek  11 (39.3)  11 (33.3)
   Kadın  17 (60.7)  22 (66.7)
ASA   1  6 (21.4)   7 (21.2)
   2  14 (50)   15 (45.5)
   3  7 (25)   10 (30.3)
   4  1 (3.6)   1 (3.0)
Yaş     50.93±14.82  58.24±14.89
Ağırlık(kg)    78.82±12.40  74.88±11.71

ASA: Amerikan anestezistler birliği

Tablo 1. Grupların klinik ve demografik verileri

    Aritmetik Ortalama Standart Sapma     t       p
İntraoperatif Kanama (mL)
      Grup G         1138.21          156.24       0.0001
      Grup R          960.91          98.341  
Postoperatif Kanama (mL)
      Grup G         666.07          88.03 1.033      0.306
      Grup R         642.12          92.11  
Toplam Kanama (mL)
       Grup G        1804.29         192.55 4.604     0.0001
       Grup R        1603.03          148.65  
Kan Transfüzyonu (Eritrosit)
       Grup G        2.96           0.59        0.490
       Grup R        2.55            0.56 

Tablo 2. Hastalarda ortalama kanama değerlerinin gruplar arası dağılımı

TARTIŞMA

TKP cerrahisi sistemik romatizmal hastalıklar ve do-
ğuştan kalça çıkığının neden olduğu koksartroz endi-
kasyonu dışında, genellikle yaşlı hastalarda yapılmak-
tadır. TKP operasyonu sırasında cerrahi kanamanın 
fazla olması, hastaların intraoperatif ve postoperatif 
dönemlerde yakın takibini gerektirmektedir (1).

Türe ve ark. (6) travmatik kalça kırığı nedeniyle TKP 
operasyonu geçiren 291 hastanın anestezi yöntemini 
retrospektif olarak değerlendirdiklerinde, rejyonel  
anestezinin genel anesteziye göre daha az kan kaybı 
ve kan transfüzyonu gerektirdiğini bulmuşlardır.Yapı-
lan bir başka çalışmada epidural anestezi uygulanan 
TKP’lerinde kan kaybının ve transfüzyon ihtiyacının 
daha az olduğu bulunmuştur (7). 
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Total Kalça Protezinde Spinal ve Genel Anestezi



26

Yaptığımız çalışmada literatürle uyumlu olarak, grup 
R’de kan kaybının anlamlı derecede azaldığı tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte her iki grupta toplam kan 
taransfüzyonu ihtiyacında anlamlı bir fark bulunma-
mıştır (Tablo2).  

Flordal ve ark. (8) 212 retrospektif TKP ameliyatı 
olan hastayı incelemişler, epidural anestezi ile opere 
olanlarda intraoperatif kan kaybının genel anesteziye 
göre ortalama 170 mL daha az olduğu, postoperatif 
dönemde ise epidural anestezi uygulananlarda 160 
mL daha fazla kan kaybı olduğunu göstermişlerdir. 
Total kan kaybında ise anlamlı bir fark olmadığı bu-
lunmuştur. Çalışmamızda da intraoperatif kan kaybı 
grup R’de 178 mL daha az bulunmuş olup, postope-
ratif kanamada anlamlı farklılık bulunmamıştır. Total 
kanama miktarı grup R’de 200 mL daha az bulunmuş-
tur. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görül-
müştür (Tablo 2). 

TKP operasyonu geçiren 606 hastada, spinal ve ge-
nel anestezinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, spinal 
anestezi yapılan grupta operasyon süresinin %12, 
intraoperatif kan kaybının %25, total kan kaybının 
%38, intraoperatif transfüzyon gereksiniminin %50, 
postoperatif transfüzyon gereksiniminin %20 azaldı-
ğını bulunmuştur (9). Bizim çalışmamızda da rejyonel 
anestezi yapılan grupta intraoperatif ve total kan kay-
bında anlamlı azalma tespit edilmiş olup, operasyon 
sürelerinde istatiksel olarak anlamlı fark bulunma-
mıştır. 
Roberts ve ark. (10) intraoperatif ortalama kan kay-
bının posteriyor yaklaşımda 430 mL olduğu, lateral 
yaklaşımda 770 mL olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrı-
ca Sikorrski ve ark. (11) ise posteriyor yaklaşımla total 
kan kaybını 1160 mL, lateral yaklaşımla ise 1380 mL 
olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmamızda standardi-
zasyonunu sağlamak amacıyla TKP yapılan, yalnızca 
lateral yaklaşımla opere olan 61 hastayı çalışma gru-
buna aldık. Total kalça protezlerinde lateral yaklaşım-
larda literatürlere göre ortalama operasyon süreleri 
45-159 dk arasında değişmektedir (12-16). Bizim ça-
lışmamızda operasyon ortalama süresi 139 dk olup 

literatürle uyumlu bulunmuştur.

Mauerman ve ark. (17) nöroaksiyal blok ve genel 
anestezi hastalarının karşılaştırıldığı çalışmaları içe-
ren metaanalizde, nöroaksial blok yapılan hastalarda 
derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli sıklı-
ğının azaldığı gösterilmiştir. Nöroaksiyal blok yapılan 
3 çalışmada genel anestezi uygulanan hastalara göre 
daha az kan transfüzyonu yapıldığı bildirilmiştir. Ope-
rasyon süreleri açısından 8 çalışmada iki yöntem ara-
sında fark bulunmazken, nöroaksiyal blok yapılan 2 
çalışmada, hastalarda operasyon süresinin daha kısa 
sürdüğü belirtilmiştir. Ayrıca genel anestezi ile karşı-
laştırıldığında nöroaksiyal blok uygulanan hastalarda 
perioperatif komplikasyonların azaldığı belirtilmiştir. 

Sarıhasan ve ark. (18) üç yılda yapılan TKP operas-
yonlarını retrospektif olarak değerlendirmişler ve 
uygulanan anestezi şeklinin, verilen kan miktarı üze-
rine etkisinin olmadığını bulmuşlardır. Bizim çalışma-
mızda da rejyonel ve genel anestezi uygulanan TKP 
ameliyatlarında demografik özellik açısından bir fark 
olmadığı görülmüş olup, TKP cerrahisinde anestezi 
yönteminin kan transfüzyonu miktarı üzerine etkisi-
nin olmadığı bulunmuştur ( Tablo 1, 2).    

Çalışmamızda her iki grupta da postoperatif total 
bilirubin değerinin preoperatif total bilirubin değeri-
ne göre anlamlı bir şekilde arttığı görüldü. Bu artışın 
verilen kanın hemolizine bağlı olduğunu düşünüldü. 
Rejyonel ve genel anestezi uygulanan hastalarda pos-
toperatif trombosit değerinin preoperatif trombosit 
değerine göre anlamlı bir şekilde düştüğü görüldü. 
Bu düşüşün dilüsyona bağlı olabileceği düşünüldü. 

SONUÇ

Çalışmamızda elde edilen sonuçlar ışığında, elektif 
TKP operasyonlarında, rejyonel anestezinin intraope-
ratif ve total kan kaybını anlamlı derecede azalttığı, 
postoperatif kan kaybında ise anlamlı bir değişiklik 
olmadığı saptanmıştır. 

GÜNER ve ark.
Total Kalça Protezinde Spinal ve Genel Anestezi
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Rejyonel anestezi; total kanamaya bağlı verilen top-
lam kan transfüzyonunu sayısal olarak azaltmış olsa-
da, istatistiksel olarak anlamlı derecede etkilememiş-
tir. Ayrıca postoperatif hastanede kalış süresi, yoğun 
bakım ihtiyacı bakımından her iki grupta da anestezi 
yönteminin üstünlüğü saptanmamıştır. Bununla bir-
likte bu çalışmadan elde edilen sonuçları destekle-
mek için gelecekte geniş olgu sayısına sahip prospek-
tif randomize çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.
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SOL PENETRAN TORAKOABDOMİNAL TRAVMADA 
DİAGNOSTİK LAPAROSKOPİNİN KULLANIMI:
141 HASTANIN ANALİZİ

Use of Diagnostic Laparoscopy in Left Penetrating 
Thoracoabdominal Trauma: Analysis of 141 Patients

ÖZET

Amaç: Diagnostic laparoskopi (DL) negatif veya gereksiz laparotomi uygulanması in-
sidansını ve diafragma yaralanmalarına bağlı diafragma hernisi oluşumu riskini azalt-
maktadır. Çalışmamızın amacı sol penetran torakoabdominal travmalarda erken dö-
nemde yapılan DL’nin tanısal ve tedavi edici etkinliğinin araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2010 ve ağustos 2012 tarihleri arasında  sol penetran tora-
koabdominal travma tanısı ile Ağrı Devlet Hastanesi Acil Birimi’ne başvuran 141 hasta 
retrospektif olarak incelendi.   Bütün hastalar yaş, cinsiyet, yaralanan intraabdominal 
organlar, diafragma yaralanmasına eşlik eden karın içi organ yaralanmaları ve cerrahi 
tedavi yöntemleri açısından değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 27,6 ve erkek/kadın cinsiyet oranı 135:6 idi. Pnömo-
toraksı veya masif  hemotoraksı olduğu saptanan 43 hastaya ameliyat öncesi dönemde 
tüp torakostomi uygulandı. DL uygulanan 120 hastadan 36’sında (%36) diafragma ya-
ralanması saptandı. Diafragma yaralanmaları 16 hastada laparoskopi, 20 hastada ise 
laparotomi yöntemiyle tamir edildi. DL ile en sık yaralandığı saptanan karın içi organ 
dalak iken diafragma yaralanmasına en sık eşlik eden intraabdominal yaralanmanın 
midede oluştuğu gözlendi. 

Sonuç: Sol penetran torakoabdominal travmalarda uygulanan DL intraabdominal or-
ganlarda ve diafragmada oluşmuş yaralanmaların tanısını konulmasında, gerçek lapa-
rotomi endikasyonun belirlenmesinde ve geç dönem komplikasyonu olarak gelişebile-
cek diafragma hernilerinin oluşumunun engellenmesinde etkili olan bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Sol penetran torakoabdominal travma, Diagnostik laparoskopi, Di-
afragma yaralanması, Diafragmatik herni onarımı   
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ABSTRACT

Background: Diagnostic laparoscopy (DL) decreases the incidence of both negative or unnecessary laparoto-
mies and diaphragma hernias caused by diaphragmatic injuries. The aim of this study was to determine the 
effectiveness of  DL in early diagnosis and treatment of the penetrating left thoracoabdominal injuries.

Methods: 141 patients suffering from penetrating left thoracoabdominal injuries who applied to Ağrı Gov-
ernment Hospital Emergency Unit between May 2010 and August 2012 were analysed retrospectively. All of 
the patients were examined by age, gender, type of intraabdominal organ injuries, intraabdominal injuries 
accompanying diaphragmatic injuries and surgical treatment methods.

Results: The average age of the patients was 27,6 and the ratio of male and female patients was 135:6. Tube 
thoracostomy was applied to 43 patients who had pneumothorax or massive haemothorax in the preopera-
tive period. DL was applied to 120 patients and diaphragmatic injury was diagnosed in 36 patients (%36). Inju-
ries of diaphragma were repaired by laparoscopy in 16 patients and laparotomy was applied to 20 patients as 
the repairment method. Most frequently injured and DL diagnosed intraabdominal organ was the spleen and 
the mostly intraabdominal organ injury that was accompanying the diaphragmatic injury was the stomach.

Conclusion: DL performed in penetrating left thoracoabdominal traumata is an efficient method for  the di-
agnosis of diaphragmatic and intraabdominal organ injuries, also assessing the indication for laparotomy and 
prevention of diaphragmatic hernias that occur as a late term complication. 

Key words: Left penetrating thoracoabdominal trauma, Diagnostic laparoscopy, Diaphragma injury, 
Diaphragmatic hernia repair

AMAÇ

Travma yaşamın ilk dört dekadındaki ölümlerin en sık 
sebebidir . Toraks travmaları tüm travma olgularının 
dörtte birinden sorumludur ve abdominal travma ile 
beraber oluştuğunda mortalite oranı ciddi oranda 
artmaktadır (1,2). Diagnostic laparoskopi (DL) negatif 
veya gereksiz laparotomi uygulanması insidansını ve 
diafragma yaralanmalarına bağlı diafragma hernisi 
oluşumu riskini azaltmaktadır. Çalışmamızın amacı 
sol penetran torakoabdominal travmalarda erken 
dönemde yapılan DL’nin tanısal ve tedavi edici 
etkinliğinin araştırılmasıdır. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Mayıs 2010 ve ağustos 2012 tarihleri arasında  sol 
penetran torakoabdominal travma tanısı ile Ağrı 
Devlet Hastanesi Acil Birimi’ne başvuran 141 hasta 

retrospektif olarak incelendi. Hemodinamik olarak 
instabil olan ve anormal peritoneal bulguların 
saptandığı hastalar çalışma dışında bırakıldı. 
Hastalara ameliyat öncesinde akciğer grafisi ile 
abdominal ve perikardial ultrasonografi tetkikleri 
uygulandı. %10 veya daha fazla pnömotoraksı olduğu 
saptanan hastalara ameliyathaneye alınmadan önce 
tüp torakostomi uygulandı. Diafragma yaralanmaları 
laparoskopi ile tamir edildi, başarı sağlanamadığı 
durumlarda tamir yöntemi olarak laparotomi 
seçildi. Hastaların tümü yaş, cinsiyet, yaralanan 
intraabdominal organlar, diafragma yaralanmasına 
eşlik eden karın içi organ yaralanmaları ve cerrahi 
tedavi yöntemleri açısından değerlendirildi.   

Bozok Tıp Derg. 2012,3:(29-32)SARIÇAM ve ark.
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BULGULAR

Çalışmaya toplam 141 hasta dahil edildi. Hastaların 
yaş ortalaması 27,6 (17 ile 70 yaş arası) ve erkek ka-
dın yaş oranı 135:6 idi. Yaralanmaların 82’si (%58) 
ateşli silah yaralanması ve 59’u (%42) kesici delici alet 
yaralanması idi. 21 hasta ameliyat edilmeden klinik 
olarak takip edildi. Ameliyat öncesinde %10’dan fazla 
pnömotoraksı veya masif hemotoraks olduğu sapta-
nan 43 hastaya tüp torakostomi uygulandı. Pnömo-
peritonyuma bağlı pnömotoraksı gelişen 6 hasta da 

tüp torakostomi ile tedavi edildi. DL uygulanan 120 
hastanın 36’sında (%36) diafragma yaralanması sap-
tandı. Diafragma yaralanmalarının 16’sı laparoskopi 
ve 20’si laparotomi uygulanarak tamir edildi. DL ile 
en sık yaralandığı saptanan karın içi organ dalak iken 
diafragma yaralanmasına en sık eşlik eden intraabdo-
minal yaralanmanın midede oluştuğu gözlendi (Tablo 
1, Tablo 2). 

Bozok Tıp Derg. 2012,3:(29-32) SARIÇAM ve ark.
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SONUÇ

Travma ölümleri içinde toraks travmalarına bağlı 
ölüm oranı %25 iken toraks travmasına abdominal 
travma eşlik ettiğinde bu oran 2,5 kat daha fazla 
olarak izlenmektedir (1).
 Murray ve ark. yaptıkları prospektif bir incelemede 
sol torakoabdominal yaralanması olan 106 
hastadan 45’inde diafragma yaralanması ve 
13’ünde diafragma yaralanmasına eşlik eden 
intraabdominal organ yaralanması tespit etmişlerdir 
(2).  Başka bir çalışmalarında ise sol torakoabdominal 
yaralanması olan 110 hastaya yaptıkları laparoskopik 
değerlendirmede olguların %24’ünde diafragmatik 
yaralanma saptamışlardır (3).

Sol penetran torakoabdominal yaralanmalarda 
diafragma ve/veya periton perforasyonunun 
değerlendirilmesi amacıyla torakoskopi veya 
laparoskopi yapılması önerilmektedir (4). Bu girişimler 
diafragma ve periton yaralanması saptanması 
durumunda torakotomi veya laparotomiye 
çevrilmelidir (5). Çalışmalar diagnostik laparoskopi 
yapılması durumunda gereksiz laparotomileri 
engelleme insidansının %74 olduğunu göstermektedir 
(6).
Sol penetran torakoabdominal travmalarda uygulanan 
DL intraabdominal organlarda ve diafragmada 
oluşmuş yaralanmaların tanısını konulmasında, 
gerçek laparotomi endikasyonun belirlenmesinde 
ve geç dönem komplikasyonu olarak gelişebilecek 
diafragma hernilerinin oluşumunun engellenmesinde 
etkili olan bir yöntemdir.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ 
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Determination of Interpersonal Relationship Level of 
Nursing Students

ÖZET

Amaç: Tanımlayıcı türdeki bu çalışma  Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin kişilerarası ilişki düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma Aralık-Haziran 2010 tarihleri arasında Atatürk Üniversi-
tesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim görmekte olan 559 öğ-
renciden örneklem seçimine gidilmeden, araştırmaya katılmak isteyen 355 öğrenci ile 
yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencileri tanıtıcı bilgi formu ve Şahin, Durak ve 
Yasak (1994) tarafından geliştirilen, 31 maddelik Kişilerarası İlişki Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları, sınıfları, aile 
yapısı ve babalarının eğitim durumları ile kişilerarası ilişkiler ölçeğinin besleyici ve ze-
hirleyici tarz alt ölçek puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Öğrencilerin besleyici ilişki tarzı alt boyut puan ortala-
ması ile anne eğitim durumu arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 
edilmiştir(p<0.05). 

Sonuç: Sonuç olarak, anne eğitim durumunun öğrencilerin besleyici ilişki tarzı alt bo-
yut puan ortalamasını etkilediği ve anne eğitimi arttıkça öğrencilerin besleyici ilişki 
tarzının arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kişilerarası ilişki; Hemşire, Öğrenci

ABSTRACT

Objective: This descriptive type of study was carried out to determine the interperso-
nal relationship of nursing students.
 
Material and Methods: This study was carried on between January-June, 2010 at  Ata-
türk University Fakulty of Health Sciences the Nursing Department. The population 
of study comprised of 559 students. The sample group comprised of 355 nurses who 
accepted to participate voluntarily. The data were collected by means of  a Students 
Description Form and Interpersonal Styl Seale.
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Resaults: The results showed that; there was no significant difference between sub-scale score means of 
the  Interpersonal Styl Seale based on the gender of students, their ages, their classes, their structure of the 
family and their  education level of fathers (p>0.05). There was a significant difference between the type of 
nutritional relationships score means of the  Interpersonal Styl Seale based on their  education level of moth-
ers (p<0.05). 

Conclusion: Results showed that the students  education level of mothers have an impact on the type of 
nutritional relationships and the higher education levels of mothers led to higher nutritional relationship of 
the students.

Key words: Interpersonal relationship;  Nurse, Student

GİRİŞ

Bireyin çevresine olan ilgisi doğuştan var olan 
bir yetenektir ve toplumsal ortam içinde ortaya 
çıkmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren çevredeki 
insanlara gösterilen sevgi ve yakınlık tepkileri 
sonraki yıllarda etkileşim, paylaşım ve yardım gibi 
davranışlarla daha anlamlı hale gelmektedir. İlerleyen 
zamanla birlikte sosyal yönlerden kendini daha fazla 
geliştirmesi bakımından bireyde kişilerarası ilişkiler 
geliştirme ve bu ilişkilerinde kabul görme isteği 
söz konusu olmaktadır. Yakın ilişkiler kurma ve bu 
ilişkilerde istendik biri olma arzusu bireyin bütün 
yaşamı boyunca gerçekleştirmek istediği en önemli 
durumlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır (1).

Son yıllarda çok sık kullanılan bir kavram olan iletişim, 
iki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak 
birbirini anlamasını içeren çok kanallı bir süreçtir 
(2,3). Bu nedenle iletişim,  kişisel bir yetenek değil, 
öğrenilen bir dizi teknik olduğu için yaşamsal bir 
öneme sahiptir. Kurulan iletişimde söylenilen söz 
kadar nasıl söylenildiği önemli bir yer tutmaktadır (4). 
Güney kişilerarası iletişimi, kaynağını ve hedefini 
insanların oluşturduğu iletişimler olarak tanımlarken; 
kişilerarası ilişkileri de bu iletişimde kişilerin kullandığı 
yöntemler olarak tanımlamıştır (5). Kişilerarası 
iletişimin birinci koşulu bireyin kendisiyle iletişimini 
gerçekleştirme kapasitesinin, becerisinin 

olmasıdır (6). İlişki, bir kişinin diğer bir kişiye ya da 
kişilere karşı sergilediği davranışların bütünüdür. 
İlişkideki en önemli nokta, karşıdaki kişinin farkında 
olmak onu kabul etmeye çalışmaktır. Kişilerarası tarz 
ise bireyin belirli bir durum karşısında gösterdiği 
davranıştan farklı olarak, çeşitli ilişki ve durumlarda 
genel olarak sergilediği temel davranış eğilimi ve 
kişilik örüntüsüdür. İnsanlar, kişilerarası ilişkilerinde 
besleyici ya da zehirleyici tarzlar kullanırlar. Kişi 
ilişkilerinde kullandığı tarzın farkında ise ilişkilerini 
ona göre düzenleyebilir. İki insan başlangıçta 
birbirlerine besleyici görünebilirler. Örneğin bir aşk 
ilişkisinde genellikle besleyici ilişki daha yoğun olarak 
kullanılmaktadır. İlişkinin bozulduğunda ise zehirleyici 
ilişki tarzında artma olabilmektedir. Zehirleyici ilişkiler 
rakipler arasında kullanılan bir ilişki tarzıdır. Bu ilişki 
tarzında oyunlar ağırlık kazanır ve bu durum ilişkilerin 
gittikçe kötüleşmesine yol açmaktadır. Zehirleyici 
tarz kullanıldığında karşı taraf kendini incinmiş ve 
kötü hisseder. Eğer iki insan ilişkiyi sağlıklı bir şekilde 
paylaşıyorsa o ilişki gelişmekte ve devam etmesi için 
yollar aranmaktadır. Sağlıklı bir ilişkide asla oyunlara 
yer verilmez. Besleyici ilişkilerde açıklık ve doğallık 
vardır, konuşmalar dolaysız ve dürüsttür. Zehirleyici 
ilişkiler ise doğal değildir ve bu tarz diğerlerini 
geliştirme çabası içermemektedir (7).
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Kişilerarası ilişkilerde açık, saygılı,  rasyonel gibi olumlu 
yani besleyici ilişki tarzları insanların birbirlerini 
daha iyi anlamalarını ve topluma uyumlarını 
kolaylaştırırken; küçümseyici, saygısız, saldırgan gibi 
olumsuz yani zehirleyici ilişki tarzları bunun aksine 
doğru ve sağlıklı iletişimi güçleştirmektedir (8). 

Hemşire,  hasta ya da sağlık hizmetine gereksinim 
duyan birey ile bu yardım gereksinimini algılayıp, 
onu karşılamak üzere eğitilmiş kişidir (9). Hemşirelik. 
insanlara doğrudan hizmet veren meslek grubu 
içinde yer alır. Hemşirelik mesleğinde,  her yaş 
ve sosyo-ekonomik düzeydeki birey ile iletişim 
kurulmaktadır. Bu iletişimlerde,  bireylerin günlük 
yaşam aktivitelerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak 
ve sağlıkları ile ilişkili sorunlarla baş edebilmelerine 
yardımcı olmak amacıyla birtakım faaliyetler 
yapılmakta, gösterilen tepkiler değerlendirilerek 
geri bildirimler verilmektedir. Hemşirelik bir yardım 
mesleğidir. Yardım etmede temel amaç, karşılıklı 
güvene dayalı bir iletişim ve etkileşim içinde hizmet 
verilen bireyi tanımak, bakım gereksinimlerini 
tanımlamak ve sonuçta sorunları ile daha etkin baş 
edebilir,  gereksinimlerini karşılayabilir hale gelmesini 
sağlamaktır. Hemşire bireyin yaşadıklarını anlamaya 
çalışırken, bakım verdiği bireylerle etkili iletişim 
kurabilmelidir (10).

Hemşirelikte iletişim becerilerinin öğrenilmesi 
öncelikle eğitim süreci içinde gerçekleşir. Bu 
süreçte öğrencilerin gerek formal dersler gerekse 
uygulamalar (klinik/saha) sırasında kendine güven 
ve saygılarının artması, kişisel ve mesleki yönden 
gelişmeleri hedeflenir (11). Bu süreçte öğrencilerin 
kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için 
özellikle eğiticilerin kolaylaştırıcı, yönlendirici ve 
rol modeli olarak önemli katkılar sağlayabileceğini 
belirtmektedir. Bu nedenle hemşirelerin iletişim 
beceri düzeylerinin yüksek olması gerekir.

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin kişilerarası 

ilişki düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Tanımlayıcı nitelik taşıyan bu araştırma Atatürk 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümünde öğrenim görmekte olan 559 öğrenciden 
örneklem seçimine gidilmeden, araştırmaya katılmayı 
kabul eden 355 öğrenci ile yapılmıştır. Veri toplama 
aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve Şahin. Durak ve 
Yasak (1994) tarafından geliştirilen. 31 maddelik 
“Kişilerarası İlişki Ölçeği” (KİÖ)  kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların yaş, cinsiyet, 
sınıf, yaşadıkları yer, baba-anne eğitim durumlarını 
sorgulayan soruları içeren 7 maddeden oluşmaktadır.

Kişilerarası İlişkiler Ölçeği (KİÖ): Şahin. Durak ve 
Yasak tarafından geliştirilen Kişilerarası İlişkiler 
Ölçeği 31 maddeden oluşmaktadır. Yazarlar ölçeğin 
Cronbach alfa güvenilirlik katsayısının r=0.79 yarıya 
bölme güvenirliğini r=0.63 olarak bulmuştur. Ölçeğin 
geçerliliğini incelemek için yapılan faktör analizinde, 
besleyici ve zehirleyici ilişki tarzları olmak üzere iki 
alt ölçek belirlenmiş olup, besleyici ilişki tarzları alt 
ölçeğinin Cronbach alfa değeri r=0.80 zehirleyici ilişki 
tarzları alt ölçeğinin ise r=0.81 olarak saptanmıştır. 
Besleyici ilişki tarzı alt ölçeğinin puan aralığı 0-48 
zehirleyici ilişki tarzı alt ölçeğinin puan aralığı 0-45’tir. 
Besleyici ilişki tarzı alt ölçeğinde puan yükseldikçe 
kişilerarası ilişkiler olumlu, zehirleyici ilişki tarzı 
alt ölçeğinde puan yükseldikçe kişilerarası ilişkiler 
olumsuz olarak yorumlanmaktadır.

Soru formu öğrencilere fakültede verilerek, 
kendilerinin okuyarak yanıtlamaları istenmiştir.  
Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde, Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 16 sürümü 
kullanılmıştır. Araştırma verilerinin istatistiksel 
analizinde yüzdelik dağılımlar, bağımsız gruplarda 
t-testi tek Yönlü Varyans analizi, Kruskal Wallis testi 
kullanılmıştır. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA

Tablo 1.  Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı 

Tanıtıcı Özellikler   Sayı   Yüzde
Cinsiyet  
   Kadın    262  73.8
   Erkek    93  26.2
Yaş
   17-19    95  26.8
   20-22    206  58.0
   22-25    54  15.2
Sınıf  
   1. sınıf    93  26.2
   2. sınıf    57  14.6
   3. sınıf    103  29.0
   4. sınıf    107  30.2
Yaşanılan Yer  
   Köy/Kasaba   74  20.8
   Şehir    201  56.7
   Büyük şehir   68  19.2
   Diğer    12  3.3
Aile Yapısı   
   Çekirdek   266  74.9
   Parçalanmış   15  4.1
   Geniş    74  20.8
Baba Eğitim Durumu  
   Okur-Yazar Değil  7  2.0
   Okur-Yazar/ İlkokul Mezunu 155  43.7
   Ortaokul/ Lise Mezunu  155  43.7
   Üniversite Mezunu  38  10.6
Anne Eğitim Durumu  
   Okur-Yazar Değil  68  19.2
   Okur-Yazar /İlkokul Mezunu 222  62.5
   Ortaokul/ Lise Mezunu  57  16.0
   Üniversite Mezunu  8  2.3

Çalışmaya katılan öğrencilerin 
Tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı 
incelendiğinde (Tablo1); yaş 
ortalamasının 20.7±1.9 olduğu,  
%73.8’inin kadın, %56.7’sinin şehirde 
yaşadığı, % 62.5’inin annesinin eğitim 
durumun okur-yazar veya ilkokul me-
zunu, %43.7’sinin babasının eğitim du-
rumu okur-yazar veya ilkokul mezunu 
olduğu, öğrencilerin çoğunluğunun 
şehirde yaşadığı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin kişilerarası ilişki ölçeği 
puan ortalamalarının, tanıtıcı özel-
liklerine göre dağılımı incelendiğinde 
(Tablo2); öğrencilerin cinsiyetleri, 
yaşları, sınıfları, aile yapısı ve 
babalarının eğitim durumları ile 
kişilerarası ilişkiler ölçeğinin besleyi-
ci ve zehirleyici tarz alt ölçek puan 
ortalamaları arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
saptanmıştır (p>0.05). Dökmen söz-
süz iletişim becerisi ve kullanımı 
bakımından kadınların erkeklerden 
daha iyi olduklarını belirtmekte-
dir (12). Bu bağlamda araştırmanın 
bulguları ile paralellik göstermem-
esinin nedeni olarak araştırmada 
yeterli erkek olmaması söylenebilir. 
Erözkan’ın yaptığı çalışma bulguları 
sözü edilen araştırma bulguları 
ile paralellik göstermektedir (13). 
Öğrencilerin kişilerarası ilişki ölçeği 

puan ortalamalarının annelerinin eğitim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde (Tablo 2); besleyici ilişki tarzı 
alt boyut puan ortalaması ile anne eğitim durumu arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 
edilmiştir(p<0.05).  Annesinin eğitim düzeyi ortaokul veya lise mezunu olan öğrencilerin besleyici ilişki tarzı puan 
ortalaması 35.39±5.45 iken, okur-yazar olmayan öğrencilerin ortalamasının 31.75 ±7.05 olduğu bulunmuştur. 
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Kulaksızoğlu'na  göre, annenin çocukla daha fazla za-
man geçirmesi ve çocuğa babadan daha yakın olması 
nedeniyle özellikle anne ile ilişkilerin gencin üzerin-
deki etkisi, babaya göre daha fazla olmaktadır (14). 
Akkapulu ’nun yaptığı araştırmada ergenlerin annele-
rinin kişilerarası ilişkilerde kullandıkları besleyici ilişki 
tarzı düzeyleri, ergenlerin sosyal yetkinlik beklentisi 
düzeylerini etkilediği tespit edilmiştir (15). Araştırma-

nın bulguları ile tutarlılık gösteren bir diğer bulguya 
da Markiewicz ve arkadaşlarının , yaptıkları çalışma-
da rastlanmaktadır. Bireylerin annelerinin kişilerarası 
ilişkilere girme düzeyleri ile annelerin sosyal işbirliği 
kalitesinin, bireylerin sosyal davranışlarını belirlediği-
ni, sosyal davranışın da bireylerin arkadaşlık kalitele-
rinde ve arkadaşlarıyla olan davranışlarında belirleyi-
ci rol oynadığını vurgulamışlardır (16).

Tablo 2. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre  Kişilerarası ilişki Ölçeği Alt Boyut Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

Tanıtıcı Özellikler n                  Besleyici İlişki Tarzı                                 Zehirleyici İlişki Tarzı
(N=355)     Açık        Saygılı       Toplam           Saygısız Küçümseyici Toplam
      Puan      Puan
Cinsiyet                     
     Kadın   26 15.72±3.75     16.55±3.21 32.27±6.22          6.47±2.20 5.95±3.87                     12.42±5.14
     Erkek  93 16.58±4.32     16.75±3.63 33.33±7.36          6.91±2.11 6.79±4.15   13.70±5.45
Test ve       t=1.745         t=0.483    t=1.289                t=1.619    t=1.687                        t=1.948
p Değeri      p=0.082         p=0.629    p=0.198              p=0.106    p=0.093                        p=0.052
Yaş
   17-19  95 16.19±3.87     16.68±3.50              32.87±6.54         6.56±2.18             5.86±3.66                      12.42±4.86
   20-22  206 15.62±4.00     16.56±3.24              32.18±6.56         6.57±2.26             6.30±4.16                      12.86±5.51
   22-25  54 16.65±3.64     16.62±3.35              33.17±6.47         6.70±1.94             6.19±3.68                      12.89±4.92
Test ve    F=1.678           F=0.039                    F=0.637               F=0.080                F=0.361                          F=0.227
p Değeri   p=0.188           p=0.961 p=0.529              p=0.923                p=0.697                          p=0.797   
Sınıf       
   1. sınıf  93 16.13±4.31     6.75±3.53 32.88±7.17        6.62±2.09 5.76±3.54                     12.39±4.56
   2. sınıf  57 16.00±3.89     16.07±2.75 32.07±5.88        6.54±2.17 7.00±4.94                     13.54±6.29
   3. sınıf  103 15.78±3.69     16.78±3.36 32.57±6.30        6.99±2.29 6.14±3.95                     13.13±5.41
   4. sınıf  107 15.91±3.82     16.44±3.23 32.35±6.42        6.19±2.12 6.33±4.03                     12.51±5.39
Test ve   F=0.130           F=0.489                    F=0.163               F=2.399                F=0.796                          F=0.603
p Değeri   p=0.943       p=0.690 p=0.921          p=0.068 p=0.497                     p=0.613
Yaşanılan Yer       
   Köy/Kasaba 74 14.94±3.85     16.35±3.52 31.29±6.56         5.91±1.98 5.75±3.93                     11.66±5.07
   Şehir  201 15.92±3.98     16.56±3.35 32.49±6.64         6.66±2.19 6.40±4.09                     13.07±5.40
   Büyük Şehir 68 16.77±3.72     16.69±3.01 33.46±6.11         7.06±2.27 6.25±3.71                     13.31±5.06
   Diğer  12 17.55±3.27     18.36±3.01 35.91±5.94         6.64±2.16 4.27±2.53                     10.91±3.86
Test ve   KW=7.619       KW=2.883               KW=5.114           KW=7.861             KW=3.849                     KW=4.812
 p Değeri   p=0.055       p=0.410 p=0.164          p=0.049 p=0.278                     p=0.186
Aile Yapısı        
   Çekirdek  266 16.05±3.97     16.75±3.26 32.81±6.58         6.61±2.14 6.06±3.94                     12.68±5.08
   Parçalanmış 15 15.54±4.58     15.54±3.73 31.08±7.80         7.00±1.96 8.38±4.81                     15.38±5.20
   Geniş    74 15.62±3.66     16.28±3.41 31.90±6.16         6.43±2.38 6.11±3.77                     12.54±5.73
Test ve   KW=1.072       KW=1.951                KW=1.844          KW=1.532             KW=2.820                     KW=3.388
 p Değeri   p=0.585       p=0.377 p=0.398          p=0.465 p=0.244                     p=0.184
Baba Eğitim Durumu       
 Okur-Yazar Değil     7 16.17±4.17     16.50±1.76 32.67±4.32        7.17±2.04 5.50±2.07                     12.67±2.16
 Okur-Yazar / İlk. Mez    155 15.65±3.85     16.21±3.49 31.79±6.52        6.55±2.21 6.38±4.12                     12.93±5.45
 Ortaokul veya Lise Mez 155 15.99±3.98     16.81±3.17 32.80±6.52        6.46±2.22 5.78±3.75                     12.23±5.11
 Üniversite Mezunu     38 16.86±3.90     17.33±3.30 34.19±6.78        7.20±1.92 7.03±4.22                     14.22±5.19
Test ve    KW=3.541       KW=4.114                KW=4.978          KW=4.810             KW=2.985                     KW=4.977
p Değeri   p=0.316       p=0.249 p=0.173          p=0.186 p=0.394                     p=0.174
Anne Eğitim Durumu       
 Okur-Yazar Değil 68 15.50±3.81     16.25±3.54 31.75 ±7.05        6.41±2.29 5.73±3.87                     12.14±5.49
 Okur-Yazar /İlk. Mez   222 15.90±4.38     16.92±3.25 32.74±6.38         6.61±2.12 6.29±3.71                     12.90±4.92
 Ortaokul/Lise Mez 57 17.65±3.09     17.74±3.01 35.39±5.45         6.61±2.37 5.89±4.38                     12.50±5.72
 Üniversite Mezunu 8 15.50±5.39     15.50±3.78 31.00±8.49         7.25±1.83 8.38±6.89                     15.63±7.82
Test ve   KW=15.625    KW=8.924 KW=15.316        KW=1.482             KW=2.358                     KW=1.884
 p Değeri   p=.001      p=0.030                     p=0.002          p=0.687 p=0.502                     p=0.597
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak, anne eğitim durumunun öğrencilerin 
besleyici ilişki tarzı puan ortalamasını etkilediği ve 
yaş, cinsiyet, sınıf, aile yapısı, baba eğitim durumunun 
öğrencilerin kişilerarası ilişkisini etkilemediği tespit 
edilmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda;
Anne eğitim durumunun öğrencinin kişilerarası ilişki 
düzeyi üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak 
annelere eğitim verilmesi ve annelerin eğitim 
seviyelerinin artırılması için gerekli programların 
hazırlanması, Kişilerarası ilişkiler konusunda 
gereksinim duyulan beceri ve gereksinimlerin 
kazandırılması yönünde ders programlarının ve 
ders içeriklerinin var olan durumdan daha zengin 
ve geliştirilmiş hale getirilmesi, Eğitim sisteminin 
öğrenciyi aktif kılacak ve kişilerarası ilişkilerini olumlu 
yönde (besleyici tarzda) etkileyecek nitelikte olması 
önerilmektedir.
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TİP 2 DİABETES MELLİTUS VE TARÇIN

Type 2 Diabetes Mellitus and Cinnamon

ÖZET

Tarçın, yüzyıllardır geleneksel olarak kullanılan biyoaktif bir baharattır. In vivo ve hay-
van in vitro çalışmalarda, tarçının hücresel glukoz metabolizmasını etkileyerek açlık-
tokluk plazma glukozu ve HbA1C seviyesini düşürdüğünü göstermektedir. Tarçın; kli-
nik çalışmaların hepsinde olmasa da, tip 2 Diabetes Mellitus tanısı konmuş hastalarda 
glukoz metabolizması ve insülin duyarlılığı üzerinde olumlu etki göstermektedir. Tarçın 
bileşenleri tip 2 Diabetes Mellitus’un semptomlarının hafifletilmesinde önemli olabilir. 
Bu bilgiler doğrultusunda tarçın ve tip 2 Diabetes Mellitus arasındaki ilişkiyi gösteren 
daha fazla çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Tarçın, Tip 2 Diabetes Mellitus, Plazma glukoz düzeyi

ABSTRACT

Cinnamon is a bioactive spice which is used for many years traditionally. In vivo and 
animal in vitro studies show that cinnamon decreases the fasting - postprandial plas-
ma glucose and HbA1C level by affecting cellular glucose metabolism. Although cinna-
mon has not a beneficial effect for diabetes in some clinical trials, it positively affects 
the glucose metabolism and insulin sensitivity for the patients with type 2 Diabetes 
Mellitus. Cinnamon extracts may be critical to ease the symptoms of type 2 Diabetes 
Mellitus. Therefore, further investigations should be done to find out the relationship 
between cinnamon and type 2 Diabetes Mellitus. 

Key words: Cinnamon, Type 2 Diabetes Mellitus, Plasma glucose level 
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GİRİŞ

Tarçın, Asya kültüründe geleneksel olarak hasat 
edilen bir ağaçtır. Tarihi 4000 yıl öncesine dayanan 
en eski bitkisel ilaçlardan biridir (1). Çin, Vietnam, 
Bangladeş, Hindistan gibi ülkelerde doğal olarak 
yetişen, “Lauraceae” familyasından olan bir ağaçtır 
(2). Tarçın çeşitleri “Cinnamomum” familyasından 
gelen ağaçların kabuk kısmından üretilir. Güney 
Doğu Asya’da doğal olarak üretilen pek çok çeşidi 
vardır (3). Yaygın olarak diyare, artrit gibi hastalıkların 
tedavisinde geleneksel ilaç olarak kullanılmıştır (1,4).  
Alman Komisyonu ve Avrupa Bilimsel Fitoterapi 
Birliği tarçının onaylanmış iki cinsinin “Cinnamomum 
Zeylanicum” ve “Cinnamomum Cassia” olduğunu 
belirtmişlerdir (5,6). 

TARÇININ BİYOLOJİK ETKİLERİ

Son dönemde yapılan çalışmalarda tarçının;  
güçlü antioksidan, antiinflamatuar, vazodilatör, 
antitrombotik, antiülseratif, antialerjik ve 
antibakteriyel özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir 
(4,7-9).  Çalışmalar daha çok tarçının insülin direnci, 
metabolik sendrom ve Tip 2 Diabetes Mellitus (DM) 
gibi hastalıkların tedavi veya önlenmesindeki etkisi 
üzerinde yapılmıştır. Tip 2 DM kompleks metabolik 
hastalıktır ve insülin direnci metabolizması tam 
olarak anlaşılamamıştır. Ancak insülin sinyal yolundaki 
hasardan kaynaklandığı bilinmektedir (10). Bunun 
sonucunda insülin direnci oluşmaktadır. Böylece 
periferal doku tarafından glukoz kullanılamamakta, 
kanda glukoz seviyesi artmaktadır. Bireylerin diyet, 
obezite, genetik yatkınlık gibi faktörleri ile birleşince 
Tip 2 DM meydana gelmektedir (11).  

Amerika’da diyabet hastalığı ölüm nedenleri içinde 6. 
sırada yer almaktadır ve bunların çoğunu Tip 2 DM’a 
sahip bireyler oluşturmaktadır (12).  Literatürdeki son 
gelişmeler tarçının antidiyabetik etkisini 20 yılı aşkın 
süredir incelemektedir. Tarçın; cinnamaldehyde, 
polifenoller, kumarin gibi pek çok etken madde 
içerir. Aynı zamanda kalsiyum, krom, bakır, iyot, 
demir, manganez, fosfor, potasyum ve çinko gibi eser 
elementler içerir. Önceden yapılan çalışmalarda 

tarçının etkisinin hangi etken bileşikten kaynaklandığı 
bilinmemekteydi. Ancak son çalışmalarda suda 
çözünen bileşenler ayrıştırılmış ve tarçının etkisini 
bu bileşenlerle yaptığı bildirilmiştir. Bu bileşenler; 
prosiyadin tip A polimerleridir (13).  

TARÇININ MOLEKÜLER METABOLİZMASI

Tarçının en önemli etki mekanizması suda çözünen 
bileşenlerinin insülin sinyal yolunun etkinliğini 
geliştirmesidir. Birinci etki mekanizması; suda çözünen 
tarçın polifenolleri otofosforilasyonu artırır. Tirozin 
fosfataz aktivitesini azaltır. Bu da in vitroda reseptör 
aktivitesini azaltır. Bu kombine etki sonucunda insülin 
duyarlılığı artar (14). Aynı zamanda insülin reseptör 
(IR)- β, IR substat-1 (IRS1) ve GLUT4 sayısı artar. 
Böylece hücre içine glukoz alımı artar (15,16). Tarçın 
polifenolleri glikojen sentez aktivitesini etkileyerek 
glikojen depolanmasını artırır (17).   İkinci etki 
mekanizması;  transkripsiyon faktörlerini, peroksizom 
aktive-proliferatör reseptörleri (PPARs) harekete 
geçirmesi ile gerçekleşir. PPARs insülin direncinin 
düzenlenmesini sağlar. Tip 2 DM ve insülin direnci 
tedavisinde uzun süredir kullanılan thiazolinedinlerle 
benzer etki gösterir (18-20).  Tüm bunların sonucunda, 
glukoz transportu ve kullanımı daha etkili bir şekilde 
gerçekleşir (21). 

TARÇIN VE DİYABET İLE İLGİLİ YAPILAN 
ÇALIŞMALAR

In Vitro Çalışmalar
In vitro çalışmalarda, Cinnamomum zeylanicum 
ve Cinnamomum cassia türlerinin insülin benzeri 
madde olarak hareket ettiği ve hücresel glukoz 
metabolizmasını uyardığı gözlemlenmiştir. Tarçının 
Tip 2 DM’un kontrolünü sağladığı kesin olmamakla 
beraber glukoz regülasyonunu sağladığına dair güçlü 
kanıtlar vardır (22). Tarçında bulunan prosiyanidin tip 
A polimerleri, insülin reseptör otofosforilasyonunu 
geliştirir ve insüline hassasiyeti arttırarak etki gösterir 
(23).
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Anderson ve ark. (13) tarçından elde edilen 
suda çözünen polifenol polimerlerinin insüline 
bağımlı glukoz metabolizmasını 20 kat artırdığını 
bulmuşlardır.
Taher ve ark. (24) suda çözünen tarçın polifenollerinin 
adipogenezi geliştirdiğini ifade etmiştir. Yapılan başka 
bir çalışmada tarçının farelerde epididimal adipozit 
dokuda insüline bağlı glukoz kullanımını aktive ettiği,  
böylece glukoz ve insülin metabolizmasını geliştirdiği 
bildirilmiştir (25). 

Aldoz redüktaz karbonhidrat metabolizmasında yer 
alan ve NADPH kullanarak glukozu şeker alkollerinden 
sorbitole dönüştüren bir enzimdir. Yapılan bir 
çalışmada; cinnamaldehyde’in aldoz redüktaz enzimini 
inhibe ettiği bildirilmiştir (26). A-glikosidaz enzimi 
ince bağırsakta karbonhidrat sindirimini engelleyerek 
postprandiyal tokluk şekerini düzenler. Streptozotocin 
ile indüklenmiş diyabetik ratlarda sukroz ve maltoz 
yüklemesi ile beraber Cinnamomum zeylanicum türü 
tarçın verilmesinin  α-glikosidaz enzim aktivitesini 
azaltarak post prandiyal tokluk şekerini kontrol altına 
almayı sağladığı yapılan bir çalışma ile gösterilmiştir 
(27).

Hayvanlar Üzerinde Yapılan Çalışmalar
Cinnamomum zeylanicum ve Cinnamomum cassia’nın 
farklı koşullar altında verildiği farelerde plazma glukoz 
ve insülin konsantrasyonları in vivo incelenmiştir. 
Cinnamomum cassia’nın,  Cinnamomum zeylanicum’a 
göre daha etkili olduğu ve glukoz tolerans testinde 
kandaki glukoz seviyesinde düşüş meydana getirdiği 
belirtilmiştir  (28). Başka bir çalışmada Tip 2 DM, KK-A 
türü farelerine tarçın yağı 25.5 mg/ kg ve 100 mg/
kg olacak şekilde 35 gün boyunca verilmiştir. Açlık 
plazma glukoz seviyesi 100 mg/kg tarçın yağı verilen 
grupta kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde 
düşmüştür. Ayrıca pankreas β hücre adacıklarında 
iyileşme meydana gelmiştir (29). 

Kim ve ark. (30) tarçından saflaştırılarak elde edilen 
hydroxycinnamic asiti yeni bir antidiyabetik türevi 
olarak araştırmışlardır. Naphthalenemethyl ester 

3,4-dihydroxyhydrocinnamic asitin (DHH105) 
en yüksek glukoz transport aktivitesine sahip 
olduğunu göstermişlerdir. Diyabetik C57BL/6 ve 
ob/ob farelerinde DHH105, insülin-reseptör sinyali 
aracılığıyla glukoz transportunu geliştirerek plazma 
glukozunu düşürdüğünü tespit etmişlerdir. 

Cinnamomum zeylanicum’un  antidiyabetik etki 
gösteren bileşenlerini belirlemek için 45 gün boyunca 
streptozotocin verilmiş diyabetik Wistar farelerine 
cinnamaldehyde uygulanmıştır. Plazma glukoz 
konsantrasyonu, kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
azalmıştır. Ayrıca oral cinnamaldehyde uygulanması 
HbA1C seviyesini düşürmüştür (31). 

Tip 2 DM hayvanlarda Cinnamomum cassia 
bileşenlerinin antidiyabetik etkisini araştıran bir 
çalışmada, 6 hafta içerisinde kandaki glukoz yoğunluğu 
önemli ölçüde azalmıştır. Ayrıca uygulamadan 6 
hafta sonra serum insülin yoğunluğu önemli ölçüde 
yükselmiş ve bağırsaktaki α-glikosidaz aktivitesi 
önemli ölçüde düşmüştür (32).  

Qin ve ark.  (16) erkek Wistar farelerindeki insülin 
değişimini “hyperinsulinemic euglycemic clamp’ 
yöntemini kullanarak araştırmıştır. Bu teknik kanda 
artmakta olan insülin seviyesini kompanse etmek için 
gerekli olan glukoz miktarını hesaplamada kullanılır. 
İskelet kaslarında oluşabilecek olası değişiklerin 
incelendiği çalışmada, tarçın bileşenleri insülin sinyal 
yolunu geliştirerek glukoz alımını artırmıştır (16).  

Aynı araştırmacı yaptığı diğer çalışmada, erkek Wistar 
farelerinde tarçın bileşenlerinin glukoz kullanımını 
artırıp artırmadığını gözlemlemek için kontrol 
grubunun içme suyuna tarçın bileşenleri eklemiştir. 
Kontrol ve deney grubuna 3 hafta boyunca yüksek 
fruktozlu diyet uygulanmıştır. In vivo glukoz kullanımı 
‘hyperinsulinemic euglycemic clamp’ yöntemiyle 
ölçülmüştür. Tarçın bileşenlerinin tüketiminin yüksek 
fruktozlu diyet alan kontrol grubu farelerde insülin 
direnci gelişmesini önlediği belirtilmiştir (33).
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Kannappan ve ark. (34)  erkek yetişkin Albino fareleri 
üzerinde 60 gün boyunca yaptıkları çalışmada fareleri 
5 gruba ayırmışlardır. Gruplar; kontrol ve yüksek 
fruktoz diyeti ile birlikte tarçın tüketen grup olarak 
ayrılmışlardır. Kontrol grubuna göre yüksek fruktoz 
içeren diyetle beraber tarçın tüketimi uygulanan 
grupta glukoz ve insülin seviyesi daha yüksek 
çıkmıştır. 

Sağlıklı Bireyler Üzerinde Yapılan Çalışmalar
Hayvanlarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki; tarçının 
glukoz homeostazisi üzerinde olumlu etkileri vardır.  
İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar ise farklılık 
göstermekle beraber sağlıklı bireylerde tarçın 
tüketiminin olumlu etkilerinin olduğunu gösterilmiştir 
(35).  Solomon ve Blannin (36), 7 sağlıklı bireye 3 farklı 
oral glukoz testi uygulanmıştır. Buna göre bireyler 5 g 
plasebo, 5 g tarçın ve oral glukoz tolerans testinden 12 
saat sonra 5 g tarçın tüketmişlerdir. Tarçın alan grupta 
toplam plazma glukoz cevabında anlamlı derecede 
düşüş olmuş ve insülin duyarlılığı gelişmiştir. Bu 
deney göstermektedir ki insanlarda tarçın tüketimi 
glisemik kontrol ve insülin duyarlılığı için önemlidir 
(36). Yine aynı araştırmacıların 2009 yılında yaptıkları 
diğer çalışmada tarçının 14 günlük periyotlarda tarçın 
tüketiminin glukoz ve insülin hassasiyetinde gelişme 
meydana getirdiği gözlemlenmiştir (37). Yapılan 
başka bir çalışmada; tarçın tüketiminin 14 sağlıklı 
birey üzerinde gastrik boşalma hızı üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. 6 gram tarçın içeren puding tüketimi, 
gastrik boşalmayı yavaşlatarak post prandiyal glukoz 
seviyesini düşürmüştür (21). Fakat aynı etki 1 gram ve 
3 gram tarçın tüketimi sonucunda gözlemlenmemiştir 
(38). 

Klinik Hastalar Üzerinde Yapılan Çalışmalar
Diyabet -  tarçın ilişkisi üzerindeki çalışmalar 
2004 yılında kan şekerini düşürebileceği yönünde 
yapılan ön klinik çalışmalar sonrası yoğunlaşmıştır. 
40 yaş üzerindeki 60 gönüllü hasta ile yapılmış 
plasebo kontrollü bir çalışmada, gönüllülere ilk 40 
gün yemeklerden hemen sonra 1, 3 ve 6 g tarçın 
tozu verilmiş, sonraki  20 gün plasebo tedavisi 

uygulanmıştır. Tarçın ile tedavi edilen grubun serum 
glukoz düzeyleri %18-29 oranında düşmüştür (39).  

Tip 2 DM’lu 79 hasta ile yapılan 4 aylık süren diğer 
bir klinik çalışmada günde 3 g suda çözünen tarçın 
bileşeni tüketen hastaların açlık plazma glukoz 
seviyelerinde anlamlı düşüş olduğu görülmüştür (40). 
Crawford ve ark. (41) HbA1C>7 olan 109 Tip 2 DM’lu 
hastada 90 gün boyunca günlük 1 g tarçın kapsülü 
tüketiminin HbA1c seviyesini anlamlı derecede 
düşürdüğü tespit edilmiştir. Stoecker ve ark.  (42)’nın 
yaptıkları çalışmada; 137 Tip 2 DM hastası 2 ay 
süreyle 500 mg tarçın kapsülü kullanımının açlık 
ve tokluk kan şekeri seviyesinde azalma meydana 
getirdiğini belirtmişlerdir. Akilen ve ark. (43) 2 g/
gün 12 hafta süreyle Cinnamomum Cassia tüketimi 
HbA1C seviyesinde anlamlı düşüşe neden olmuştur. 
Ancak post prandiyal glukoz seviyesine herhangi bir 
etkisi olmamıştır. 

Metabolik sendrom tanısı konmuş bireyler üzerinde 
yapılan bir çalışmada ise günde 500 mg tarçın kapsülü 
açlık plazma glukoz seviyesinde olumlu gelişme 
sağladığı gösterilmiştir (44). 

Tarçın tüketiminin polikistik over tanısı konmuş 15 
hastadaki etkisini araştıran çalışmada günlük 1 g 
tarçın kapsülü tüketiminin insülin hassasiyetinde 
düzelmeye neden olduğu belirtilmiştir (45). Fazla 
kilolu ve obez 22 hastada 12 hafta süreyle günde 2 
kez 250 mg tarçın kapsülü tüketiminin açlık plazma 
glukoz seviyesini azalttığı gösterilmiştir (46).

Tüm bu çalışmalardan farklı olarak 2006’da yapılan bir 
başka çalışmada 25 postmenopozal kadında, günde 
1500 mg düzeyinde tarçın tüketiminin plaseboya karşı 
kan şekerini düşürmediği görülmüştür (47). Başka bir 
çalışmada da, Tip 2 DM’lu 58 postmenopazal kadında 
500 mg tarçın içeren kapsülün günde 2 kez 3 ay 
süreyle tüketilmesinin anlamlı bir etkisinin olmadığı 
gösterilmiştir (48).
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan in vivo ve in vitro çalışmalar tarçının insülin 
direncini olumlu yönde etkilediğini tutarlı olarak gös-
termektedir (23). İnsanlar üzerinde yapılan bütün 
çalışmalarda olmasa bile büyük çoğunlukla tarçın ve 
bileşenlerinin olumlu etkileri gösterilmiştir. Bu olum-
lu etkiler; tarçının özellikle açlık-tokluk plazma glukoz 
seviyesini düşürmesi, insülin duyarlılığını artırması ve 
HbA1C seviyesini düşürmesi yönündedir (3,22,49).  
Özellikle pre-diyabet ve Tip 2 DM hastalarında tarçın 
ve bileşenleri kullanımı açlık plazma glukoz seviyesini 
düşürür (50).

Yapılan çalışmalarda günlük tüketilmesi gereken mik-
tar belirtilmemiştir. Ancak çalışmalardan elde edilen 
bilgilere göre ≥ 3 gram tarçın tüketimi etkili olabil-
mektedir (22). Tarçının olumsuz yan etkisini göste-
ren çalışmalar yoktur. Sadece bir çalışmada tarçının 
içeriğindeki uçucu yağın dermatite neden olabileceği 
belirtilmiştir. Hamilelerde kullanımının etkisini göste-
ren çalışmalar yoktur (51). Tip 2 DM olanlarda orta 
ya da hafif insülin direnci olan bireylere göre daha 
etkili olduğu belirtilmiştir. Tarçının direk olarak gen 
ekspresyonunu ya da farklı mekanizmaları etkilediği 
tam olarak bilinmemektedir (3).

Tarçının olası faydalı metabolik etkileri tartışmaya 
açıktır. Bunun pek çok nedeni olabilir. Birincisi, kulla-
nılan tarçın türlerinin farklı olması ayrıca aynı tipteki 
bileşenleri bile farklı coğrafya koşullarına ve tarçının 
hazırlanış şekline göre değişebilir. Pek çok çalışmada 
Cinnamomum Cassia türü kullanmasına rağmen, bazı 
çalışmalarda sadece suda çözünen bileşenlerin kulla-
nıldığı belirtilmiştir. Diğer bir olası neden ise bireysel 
farklılıklardır (3). Tip 2 DM hastalarında tarçının te-
davi edici bir ajan olarak kullanılması için daha ileri, 
sistematik ve uzun süreli araştırmalara gereksinim 
olduğu düşünülmektedir.
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ÖZET

Ameliyat sonrası cilt reaksiyonları, seyrek ancak ciddi olabilen komplikasyonlardır. Bu 
cilt lezyonları kontakt dermatit, bül, vezikül şeklinde olabilir. Sunduğumuz  olgu-
da üreter taşına bağlı hidronefroz gelişen ve spinal anestezi ile cerrahi operasyon 
gerçekleştirilen 6 aylık gebe hastada postoperatif gluteal bölgede bilateral yaklaşık 
12×10 cm erode lezyon gelişmiştir. Hastanın tedavi sürecinde cilt lezyonu “yanık 
nekrozu” olarak tanımlanmasına rağmen, cerrahi süreçte elektrokoter kullanılmadığı 
belirtilmiştir. Biz bu olguda ameliyat sonrası oluşan cilt lezyonunu olabilecek neden-
lere göre literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Postoperatif komplikasyon, Büllöz lezyon, Spinal anestezi.

ABSTRACT

Skin reactions following surgery is seen rarely but can be important in certain in-
stances. Skin lesions can develop in several ways, such as contact dermatitis, bullous 
lesions and vesicles. In this case, a female patient at sixth month of pregnancy who 
developed an eroded lesion (12x10 cm) at gluteal region following spinal anesthesia 
for ureteral stone disease is presented. During the treatment period the lesion is 
described as burning necrosis but it was identifed that electrocautery was not used 
during the surgery. With this case it is aimed to discuss the skin lesion developed 
after surgery by reviewing the literature.              

Key words: Postoperative complication, Bullous lesion, Spinal anesthesia.
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GİRİŞ

Hastaların bazılarında, kişinin allerjiye yatkınlığı 
ile ilişkili olarak perioperatif cilt reaksiyonları 
görülebilmektedir. Cilt reaksiyonu çoğunlukla 
kullanılan ilaçlara bağlı olduğu gibi hastanın allerjik 
yapısı, anksiyete, anestezi tipi, kullanılan elektrokoter 
ve lateks içeren tibbi malzemelerin kullanımı ile ilgili 
gelişebilmektedir. Ameliyat sonrası cilt lezyonları basit 
lokal (eritem şeklinde) olabileceği gibi hayatı tehdit 
eden yaygın cilt reaksiyonları şeklinde de olabilir.
Yan etki ve komplikasyonların en aza indirilmesi 
için; hastanın preoperatif dönemde anemnezinin 
iyi alınması ve değerlendirilmesi, yapılacak her 
türlü işlemde azami derecede dikkatli davranılması, 
karşılaşılabilecek komplikasyonlarla ilgili tedavinin 
bilinmesi gerekmektedir.        

OLGU

Gebeliğin 6. ayında sağ üreter taşına bağlı 
hidronefroz gelişen hastaya üroloji kliniği tarafından 
endoskopik olarak üreter taşının çıkarılmasına karar 
verildi. Yirmi sekiz yaşındaki hastanın preoperatif 
değerlendirilmesinde yedi yıldır aktif sigara (1 paket/ 
gün) ve iki yıldır antideprasan ilaç kullanımı, beş yıldır 
astım, sebebi tam bilinmeyen allerjik vücud yapısı 
(geçirilmiş ürtiker) ve vajinal yolla gerçekleşen bir 
canlı doğum vardı. 

Hastanın anestezi öncesi fizik muayenesinde tansiyon 
değeri:124/65 mmHg, SPO2:99, nabız:79/dk olarak 
ölçülmüştür. Astım öyküsü olan hastanın preoperatif 
değerlendirilmesi sonrası spinal anestezi yapılmasına 
karar verildi. Spinal anestezi öncesi tansiyon 
düşüklüğü olabileceği düşünülerek hastaya 30 dk 
boyunca 500 mL kolloid sıvı (Voluven® %6) verildi. 
ASA 2 olarak kabul edilen olguya oturur pozisyonda 
L3-L4 intervertebral aralıktan 25 gauge quincke 
spinal iğne kullanılarak, spinal anestezi (12.5 mg 
heavy marcaine) gerçekleştirildi. Sekizinci dakikada 
T10 duyusal ve motor blok oluştuğu görüldükten 
sonra hasta cerrahi ekibe devredildi. Hasta litotomi 
pozisyonuna alınıp, üroloji uzman doktoru tarafından 

ameliyat sahası povidon iyot ile boyanıp steril şartlar 
sağlandıktan sonra cerrahi işleme geçildi.

Operasyon süresince hemodinamisi stabil seyreden 
ve herhangi bir problem yaşanmayan hastanın 
ameliyatı 30 dk sürdü.

Postoperatif 3. saatte mobilize edilen hasta, ayağa 
kalkınca kalça bölgesinde şiddetli ağrı olduğunu fark 
etmiş olup, hastanın muayenesinde bilateral gluteal 
bölgede ağrılı, akıntılı ve erode lezyon (Resim-1) 
geliştiği görüldü. 

Dermatoloji kliniğince tedavisi planlanan hastada, 
13 gün sonra gluteal bölgede kas tabakasına kadar 
inen ve anal bögede yaklaşık 3×2 cm çapında derin 
ülsere lezyon geliştiği görüldü. Plastik ve rekonstriktif 
cerrahi bölümünce değerlendirilen hastaya fleple 
yara kapatılmasına karar verildi. Cerrahi alanın 
sterilitesinde povidon iyot kullanıldı. Genel 
anestezi altında tekrar cerrahi operasyona alınan 
hastanın yara yerinin debridmanı ve greft konması 
gerçekleştirildi. Cerrahi süre boyunca ve sonrasında 
yapılan değerlendirmede anne ve fetüste patalojik 
bulgu görülmedi. Postoperatif on yedinci günde 
yara bölgesinin kapandığı ve hızlı bir şekilde iyileşme 
sürecinin olduğu görüldü (Resim -2).

Resim 1. Postoperatif 3. saatte gluteal bölge lezyonu



Hasta 38. haftada erken memran rüptürü (EMR) şika-
yeti ile kadın doğum kliniğine başvurdu. Fetal distres 
gelişen hastada sezeryanla doğum gerçekleştirildi. 
Doğumda batın temizliği povidon iyot ile gerçekleş-
tirildi. 

TARTIŞMA

Lokal anestetiklere hipersensitivite, yüksek doz ilaç 
kullanımı, intramüsküler ve intravasküler enjeksiyon 
allerjik reaksiyonlara neden olabilir (1). Lokal anes-
tetikler ester ve amid grubu olarak ikiye ayrılır. Amid 
grubu lokal anestetikler (ALA) yaygın olarak kullanıl-
makta olup, bunlarla ilgili allerjik reaksiyonlar oldukça 
nadir görülmektedir (2). ALA’ler arasında tip IV (ge-
çikmiş tip) hipersensitivite reaksiyonuna bağlı çapraz 
reaksiyon olabileceği belirtimiş olup (3), literatür bil-
gilerinde lidokain, bupivakain, ropivacain, mepivacai-
ne arasında çapraz reaksiyon olduğu görülmüştür (4, 
5). Sunduğumuz olguda amid grubu LA olan bupiva-
caine kullanılmış olup hastaya farklı LA ‘ler ile işlem 
yapılmamıştır. Hastanın özgeçmişinde herhangibir 
LA ilaç kullanım öyküsü yoktur. Epidural anestezi ile 
ağrısız doğum yaptırılan ve bupivacaine infüzyonu ile 
analjezi sağlanan bir hastada 3. gün gövdesinde ve-
ziküler, egzamatöz reksiyon geliştiği görülmüştür. 10 
gün steroid tedavisinden sonra hastanın cilt lezyonları 
düzelmiş olup 4 ay sonra allerji kliniğince yapılan de-
ğerlendirmede bupivacaine bağlı geçikmiş hipersen-
sitivite reaksiyonu olabileceğine karar verilmiştir (6). 

Bir başka olguda nevüs çıkartılması için mepivakaine 
ile lokal anestezi yapılan bir hastada, baş, boyun ve 
bacaklarda ürtiker tarzında lezyon gelişmiş olup, an-
tihistaminik tedavi ile bulgular düzelmiştir (7). Hasta-
mızın 24 haftalık hamile olması ve allerji testi için 6 
hafta süre geçmesi gerektiğinden LA ilaçlarla ilgili int-
rademal cilt ve prick testi yapılmamıştır. Sunduğumuz 
olguda görülen cilt lezyonunun LA ilaca bağlı olduğu-
na ait tam bir görüş birliği oluşmamıştır.

Sterilite için kullanılan povidon iyot güçlü bir anti-
septik ve geniş spektrumlu dezenfektandır. Dezen-
fektan solüsyonlara bağlı yanık ve kontakt dermatit 
bildirilmiştir (8). Sunulan bir olguda nissen fundupli-
kasyonuna alınan hastada kullanılan povidon iyot so-
lüsyonuna bağlı kimyasal yanık bildirilmiştir. Burada 
hastanın cerrahi örtüsünün povidon iyot ile ıslanması 
ve bunun hasta ile uzun süre teması sebep olarak gös-
terilmiştir (9). Kulanılan povidon iyot solüsyonunun 
kurumadan, göllenerek bu lezyonlara neden olduğu 
belirtilmiştir (10). Sunduğumuz olgu litotomi pozis-
yonunda operasyona alınıp povidon iyodür ile steril 
şartlar sağlandıktan sonra cerrahi işleme geçilmiş-
tir. Hastanın hikayesinde ve oluşan erode lezyonun 
debride edilip greft konması işleminde yine povidon 
iyodür kullanılmış olup hastada yayılan veya iyileşme 
sürecini olumsuz etkileyen bir durumla karşılaşılma-
mıştır. Bununla birlikte litotomi pozisyonunda sterilite 
sağlanırken hastanın gluteal bölgesine antiseptik so-
lüsyon yayılmış olup, bu şekliyle servise gönderilmiş 
olabilir. Hasta cilt lezyonunu motor blok kalktıktan 
veya hareket etmeye başladıktan ( 3 saat) sonra fark 
etmiştir. Bize göre normal şartlarda bu hasta için al-
lerjen olmayan povidon iyodürle uzun süreli temas 
böyle bir cilt lezyonuna neden olmuş olabilir.

Sunduğumuz olguya sebep olabilecek nedenlerden 
biride lateks allerjisidir. Lateks allerjisi geniş bir spekt-
rumda klinik lezyonlara neden olabilir. Bunlar Tip 1 
allerjik reaksiyonuna bağlı  ürtiker, anjioödem, rinit, 
konjiktivit, anaflaksi ve Tip 4 allerjik reaksiyona bağlı 
kontakt dermatitdir (11). 
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Resim 2. Gluteal bölgenin cilt grefti ile onarımının 17.gün 
görüntüsü.



Sunduğumuz olguda gerek spinal anestezi yapılırken 
gerekse cerrahi süreçte lateks eldiven kullanılmıştır. 
Bununla birlikte hastanın intraoperatif ve postopera-
tif dönemde solunumsal ve hemodinamik paremet-
relerinde patolojik bir durum görülmemiş olup, spinal 
anestezi yapılırken ve cerrahi işlem sırasında temasa 
bağlı kontakt dermatit düşünülmemiştir.

Cilt lezyonunu açıklayabilecek diğer bir durum diater-
mi yanıklarıdır. Diatermi yanıklarını en sık nedeni yan-
lış uygulama ve dikkatsizliktir. Diatermi yanıkları, ge-
nelde tam kat yanıklardır ve eksizyon gerektirir (12). 
Diatermi yanıkları basıya maruz kalan ve kanlanması 
azalan bölgede bölgede sıklıkla görülmektedir Diater-
mi yanıklarının cerrahi tedavisinde temel prensipler; 
nekrotik dokuların tam kat eksizyonu, iyi kanlanan 
flepler ile ölü boşluk bırakılmadan yaranın kapatılma-
sıdır. Bizim olgumuzda yapılan cerrahi işlemde koter 
kullanılmadığı belirtilmiş olmasına rağmen hastada 
görülen cilt lezyonunun özelliği ve uygulanan tedavi 
şekli diatermi yanığıyla benzerlik göstermektedir.  

Sonuç olarak sunduğumuz olguda görülen cilt lez-
yonunun tam olarak nedeni bilinmemesine rağmen, 
kullanılan povidon iyot solüsyonunun hastayla uzun 
süre  teması buna yol açmış olabilir.
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ÖZET

Penetran göğüs yaralanmalarına bağlı olarak gelişen hemotoraks, acil serviste dahi 
resüsitatif torakotomi gerektirebilecek kadar hızlı gelişebilen ve ivedilikle değerlen-
dirilip, müdehale edilmesi gereken bir patolojidir. Yaralanmanın şekline göre medyan 
sternotomi ya da eşzamanlı bilateral torakotomi uygulanabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Bilateral torakotomi, Resüsitatif torakotomi, Toraks travmaları

ABSTRACT

Haemothorax due to penetrating chest injuries is a pathology which should be 
promptly evaluated and managed. It develops very fast even requiring resuscitative 
thoracotomy in the emergency department. Medyan sternotomy or simultaneously 
bilateral thoracotomy can be performed according to the type of injuries.

Key words: Bilateral thoracotomy, Resuscitative thoracotomy, Thoracic trauma

GİRİŞ

Penetran göğüs yaralanmalarına bağlı olarak gelişen hemotoraks, acil serviste dahi 
resüsitatif  torakotomi gerektirebilecek kadar hızlı gelişebilen ve ivedilikle değerlen-
dirip, müdahale edilmesi gereken bir patolojidir. Bazı yaralanma durumlarında, ya-
ralanmanın şekline göre medyan sternotomi ya da eşzamanlı bilateral torakotomi 
uygulanabilmektedir. Bu olguda yaralanmanın şekli nedeni ile bilateral torakotomi ve 
kardiyopulmoner resüsitasyon uyguladığımız bir multitravma olgusunu  sunuyoruz.

Bayram Metin1, Serkan Kaya1 , Halil Tözüm2, Fatih Selvi3, Murat Sarıçam1 , Yunus Keser Yılmaz4
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OLGU

Ateşli silah ve kesici delici alet yaralanmalarına aynı 
anda maruz kalan 54 yaşında erkek hasta acil servise 
kardiyopulmoner arrest halinde getirildi. Kan basıncı 
ve nabzı alınamayan hasta derhal entübe edilerek 
eksternal kardiyak masaja başlandı. Bu sırada sağ 
hemitoraksta solunum seslerinin alınamadığı tespit 
edilerek, ponksiyon yapıldı ve hemorajik mayi 
alınması üzerine hasta ameliyathaneye götürülürken, 
sağ hemitoraksa bir dren konularak akciğere hızla 
ekspanse olma şansı verildi. Bu şartlarda, ortalama 
on dakikalık bir süre içinde hasta ameliyata alındı. 
Bu süreçte yapılan inspeksiyonda, sırtın sağında, 
vertebral kolonun 5 cm kadar distalinde, 4. interkostal 
aralığa uyan noktada bir adet mermi giriş deliği; yine 
aynı tarafta skapula angulusunun hemen altında 
ikinci bir mermi giriş deliği görüldü. Göğüs duvarı 
ön yüzde sağ meme başının 2 cm kadar üstünde bir 
mermi çıkış deliği ve 4. interkostal aralığın midaksiller 
hat ile kesiştiği yerde ise cilt altında bir adet mermi 
çekirdeği tespit edildi (Resim 1). Yine göğsün sol 
yanında anterolateral torakotomi hattı benzeri, T 
şeklinde, toraksa nafiz, 10 cm kadar uzunlukta bir 
kesici delici alet yaralanması daha mevcuttu (Resim 
2). Bu halde sol  hemitoraksa ivedilikle bir toraks 
tüpü yerleştirilerek tansiyon pnömotoraks oluşması 
engellendi ve daha önce atmosfere açılmış olan sağ 
hemitorakstaki kesi genişletilerek sağ torakotomiye 
tamamlandı. Toraks içinden yaklaşık 1 litre kadar 
kan ve hematom boşaltıldı ve kanama alanları 
kompreslerle kontrol altına alındı. Bu sırada bir 
elimizin ayası ile sternumun arkasından kalbe bası 
yapılarak, kalp el ayamızla vertebral kolon arasında 
sıkıştırılarak kardiyak masaja da başlandı. Kısa süre 
sonra spontan kalp atımlarının geri döndüğü görüldü. 
Bu halde ameliyata devam kararı alındı. Yapılan 
eksplorasyonla tespit edilen alt lob superior segment 
düzeyindeki parankim yaralanması; primer tamir ile 
kanamanın durmaması üzerine traktetomi yapılarak 
kontrol altına alındı. Cilt altındaki mermi çekirdeği 
de çıkarılarak toraksa iki adet göğüs dreni konduktan 
sonra torakotomisi kapatıldı. Akabinde hemen 
pozisyon verilerek toraksa geniş bir alanda nafiz olan 

yaralanma yerine sol minitorakotomi yapıldı. 
Eksplorasyonla alt lob superior segmentte kesi alanı 
bulundu ve primer sütürlerle onarıldı. Kesi yerindeki 
interkostal damarlardan olan kanamalar da kontrol 
altına alınarak toraksa bir adet dren konulduktan 
sonra sol torakotomisi de kapatılan hasta postoperatif 
anestezi yoğun bakıma nakledildi. Preoperatif  
hemoglobin değeri 4,6 gr/dl idi. Operasyon 
süresince hastaya 6 ünite tam kan ve 4 ünite eritrosit 
süspansiyonu verilerek operasyon bitiminde hastanın 
hemoglobin düzeyi 9,1 gr/dl düzeyine çıkarılmış oldu.  
Anestezi yoğun bakımda mekanik ventilatör ve pozitif 
inotropik ilaç desteği ile bir gün takip edilen hasta 
tekrar kardiyak arrest oldu ve anestezi ekibinin tüm 
müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak kaybedildi.

Bozok Tıp Derg. 2012,3:(51-54)METİN ve ark.
Bilateral Torakotomi ve İntratorasik Resüsitasyon

Resim 1. Sağ hemitoraksta mermi çekirdeği giriş yerleri.

Resim 2. Sol hemitoraksta latearl torakotomi şeklinde 
toraksa nafiz olan kesi yeri.
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TARTIŞMA

Toraks travmalarında akciğerler, kalp ve büyük 
damarlar gibi yaşamsal organların hasar görme riski 
vardır. Bu organlardaki yaralanmalar, tüm vücutta 
perfüzyon ve oksijenizasyon bozukluklarına yol açarak 
morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır (1). Bu 
nedenle bu hastalara erken dönemde doğru ve hızlı 
müdahale çok önemlidir. 

Çoğunlukla toraks travmalarına önce tüp torakostomi 
ile müdahale edilir ve bu sıklıkla tek başına yeterlidir. 
Oysa uzun süren kanamanın kontrol altına alınabilmesi 
için bazı hallerde torakotomi uygulanmasına ihtiyaç 
duyulabilmektedir. Bilhassa ateşli silahlarla oluşan 
ve mediastinal yapıları içeren yaralanmalarda, 
bilateral göğüs eksplorasyonu için vakamızda olduğu 
gibi bilateral torakotomi veya medyan sternotomi 
uygulanabileceği de bildirilmektedir (2). 

Resüsitatif torakotominin birincil amacı, oluşabilecek 
kalp tamponadından hastayı korumak, hayatı tehdit 
eden kanamaların kontrolü ve acık kalp masajı 
için yol açılmasıdır. İkincil amaç ise, inen aortun 
klemplenerek, kan dolaşımının gövdenin üstü ve 
beyinde yoğunlaşmasını sağlamak ve oluşan hasarın 
cerrahi olarak onarımına zaman kazandırmaktır (3). 
Ayrıca, artmış bronkovenöz gradientten hava embolisi 
gibi ciddi bir komplikasyon gelişebilir (4). Bu nedenle 
bizim vakamızda da uyguladığımız gibi traktetomi 
yaparak trakt içindeki kanayan damarlar ve bronş 
kaçakları bulunup onarılarak emboli riski kontrol 
altına alınmalıdır. 

Kardiopulmoner arrest durumundaki hastalarda 
eksternal masaj yaklaşık temel kardiyak outputun 
%20-25’ini, normal serebral perfüzyonun %10-20’sini 
sağlar. Bu vital organ perfüzyonunu yaklaşık 15 dakika, 
bazı normotermik hastalarda da 30 dakika kadar 
korur. Bundan başka yetersiz intravaskuler volüm 
ya da sınırlı ventriküler dolma halinde, eksternal 
masaj arteryel basıncı sağlayamaz ve yeterli sistemik 
perfüzyon oluşturamaz. Bu yüzden eksternal masaj, 
travma sonrası kardiopulmoner arrestde çoğu zaman 

yeterli değildir ve hızlıca internal masaja geçmek 
gerekebilir. İnternal kardiyak masaj eksternal kardiyak 
masaj ile karşılaştırıldığında artmış bir kardiyak 
indeks oluşturduğu gözlenmiştir. Temel vücut 
perfüzyonunun %55’ini sağlar. İntrakardiyak masaj 
sıklıkla sol anterolateral torakotomi ile bir elin avuç 
içini kalbin arkasına koyarak elin ayası yukarıya doğru, 
parmak uçları ise kalbin kaidesine doğru yönelir 
iken; diğer elin avuç içini kalbin ön yüzüne koyarak 
uygulanmaktadır. Kalp iki avuç içi arasında komprese 
edilerek, masaja başlanır ve atımlar başlayıncaya 
kadar devam edilerek uygulanır (4-5). Oysa bizim 
vakamızda da olduğu gibi bazen yaralanmanın şekline 
göre sağ torakotomi de öncelikli tercih olabilir. Biz 
vakamızda sağ hemitorakstan intratorasik kardiyak 
masajı sternum arkasından tek elimizin avuç ayası 
ile vertebralar arasında kalbi sıkıştırarak uyguladık 
ve herhangi bir hasara yol açmadan başarı ile kalp 
atımlarını yeniden döndürdük. 

Tüm bu müdahalelere rağmen hemorajik şok ve 
çoklu travmalı hastalarda gelişen kardiyak arrest 
sonrası uygulanan resüsitatif torakotomide sağ kalım, 
hastanın yaşına ve yaralanmanın şiddetine bağlı 
olmakla birlikte %1’in altında bulunmuştur (3). Bu 
orana rağmen penetran yaralanmalarla oluşan ve 
her iki hemitoraksa nafiz yaralanmalar da, kardiyak 
atımın alınmadığı durumlarda, hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilen resüsitatif torakotomi ile özellikle 
genç hastalarda bazen yüz güldürücü sonuçlar 
alınabileceği ihtimalini acil ve travma hekimleri 
olarak  hiçbir zaman unutmamalı ve uygulamaktan 
kaçınmamalıyız. Bu olgumuz da cerrahi sonrası 24. 
saatte kaybedilmiş olmasına rağmen resüsitatif sağ 
kalım ihtimalinin bir örneğidir.

Bozok Tıp Derg. 2012,3:(51-54)                                                METİN ve ark.
Bilateral Torakotomi ve İntratorasik Resüsitasyon
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ÖZET

Kist hidatiğin ülkemizde görülme sıklığı 1/20.000 ile 1/50.000 arasında bildirilmekte-
dir. Sıklıkla Echinococcus granulosusun neden olduğu bir helmintik zoonostur. Bu has-
talık yetersiz hijyenik ortam ve veteriner kontrolünün iyi olmadığı  bölgelerde  önemli 
bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu nedenle Hidatik hastalığın% 90’ı kırsal 
alanlardan gelmektedir. Ağızdan alınan larvaların portal sistemi yoluyla vücutta uğra-
dığı ilk yer karaciğerdir. Bu nedenle hastalığı en sık görüldüğü organ karaciğerdir(%75), 
onu akciğer izler. Larvaların lenfatik sistem veya bronş sistemi aracılığı ile direk olarak 
akciğere gelebilmesi söz konusu olduğu gibi, karaciğer sinüzoidlerinden direkt geçişle 
de akciğere yerleşebilir. Akciğer hidatik kistinin plevraya açılması sonucu plevral kist 
hidatik tanısı ile değerlendirilen  50 yaşında erkek olguyu sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Ekinokokkozis, Pulmoner; Plevral kist hidatik  

ABSTRACT

The incidence of hydatid cyst in our country have been reported between 1/20000 
and  1/50000. It is an infestation frequently caused by Echinococcus granulosus. It 
remains an important health problem, especially in regions with inadequate hygienic 
environments and veterinarian control. Therefore 90% of the patients with hydatid 
disease are from rural areas. The first station of the larvae taken orally through the 
portal system is the liver. Therefore it is more common in the liver (75%), followed 
by the lungs. Although the larvae can enter the lungs through the lymphatic system 
or the bronchial system, it is thought that cysts settled down in the lungs are usually 
larvae that could have passed through the sinusoids.
A 50 year old male with hydatid cyst of the lung with leural involvement is presented.

Key words: Echinococcosis, Pulmonary; Pleural cyst hydatic
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GİRİŞ

Hidatik kist sıklıkla karaciğer, akciğer ve beyni 
tutmaktadır. İntratorasik ekstrapulmoner tutulum 
yerleri arasında mediasten, plevra, perikard ve göğüs 
duvarı sayılabilir. Karaciğer veya akciğerdeki primer 
bir kistin plevra içine rüptüre olmasıyla sekonder 
plevral hidatidozise sebep olan plevral tutulum 
meydana gelir. Hidatik kistli tüm hastaların sadece % 
0.9-7.4’ünde plevra yada göğüs duvarının tutulumu 
bildirilmiştir (1,2). Bu çalışmada daha öncesinde 
akciğer kist hidatiği nedeni ile opere edilen ve daha 
sonra plevral aralıkta kist tesbit edilerek opere edilen 
olguyu sunuyoruz.

OLGU

50 yaşında erkek hasta, öksürük şikayeti nedeni ile 
kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde sağ akciğer kist 
hidatiği operasyonu ve koroner by-pass operasyonu 
öyküsü mevcuttu. Fizik muayenesinde sağ 
hemitoraksta torakotomi skarı ve median sternotomi 
skarı haricinde ek patolojik bulgu yoktu. 

Akciğer grafisinde  sağ hiler bölgede düzgün 
sınırlı opasite  artışı ve  fissürde kalınlaşma ile 
uyumlu bulgular izlendi. Hastanın öz geçmişinde 
koroner cerrahi  geçirme öyküsü  olması nedeni ile 
gossypiboma, rüptüre kist hidatik ve maliğnite ön 
tanıları düşünülerek ek tetkikler yapmaya karar 
verildi. Toraks  bilgisayarlı tomografisinde   sağ akciğer 
orta lob medialde 60x40 mm ebadında mediastene 
yakın ilişkisi izlenen solid doku komponenti bulunan 
kaviter lezyon izlenmişti. Toraks Manyetik rezonans 
incelemesinde sağ akciğer üst lobda paramediastinal 
yerleşimli yaklaşık 6x4 cm ebatlarında T1’de hipo T2 
de hiperintens hava imajı bulunan lezyon izlenmişti. 
Sonuçlar rüptüre kist hidatik lehine değerlendirilmişti 
(Resim1). Ek serolojik tetkiki yapılmaya gerek 
duyulmadı. Preoperatif anestezi hazırlıkları 
tamamlanan hastaya sağ anterior 3. İnter kotsal 
aralıktan mini torakotomi yapıldı. Gözlemde  sağ 
akciğer üst lob ile mediastinal plevra arasında plevral 
aralıkta yerleşimli yaklaşık 6x4 cm ebatlarında düz-

gün sınırlı kistik lezyon ile karşılaşıldı. Kist kavitesi 
açıldığında rüptüre olmuş kist hidatik membranları 
gözlendi. Kist kavitesi temizlendikten sonra kapitonaj 
yapılmadan kavite alanına bir adet dren konularak 
operasyon sona erdirildi. Patoloji sonucu kist hidatik 
membranı ile uyumlu gelen hasta postoperatif 3. 
gününde dreni alınarak sorunsuz olarak taburcu 
edildi (Resim2). Hastaya 3 ay boyunca Benzimidazol 
tedavisi kontrollü olarak verildikten sonra kesildi.

Resim 1. Toraks  Bilgisayarlı Tomografi ‘de   sağ akciğer orta 
lob medialde 60x40 mm ebadında mediastene yakın ilişkisi 
izlenen öncelikle rüptüre kist hidatik lehine değerlendirilen 
lezyon     

Resim 2. A. Hastaya sağ anterior 3. İnter Kostal Aralık 
dan mini torakotomi yapıldı. B,C. Kist kavitesi açıldığında 
rüptüre olmuş kist hidatik membranları gözlendi. D. Kist 
kavitesi içinden çıkarılan rüptüre olmuş membran yapıların 
patoloji sonucu  kist hidatik ile uyumlu geldi.

Bozok Tıp Derg. 2012,3:(55-58)METİN ve ark.
Plevral Kist Hidatik
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TARTIŞMA

Hidatik hastalıkta plevral tutulum, primer olarak 
hematojen veya lenfatik yol ile plevranın direkt 
larval infestasyonu veya sekonder olarak pulmoner 
veya hepatik komşu bir kistin rüptürü sonucu kist 
içeriğinin plevra boyunca yayılması ile oluşur. Plevral 
komplikasyon oranları  literatürde % 0.5 ile% 18.2  
arasında bildirilmektedir (1-3).

Birçok çalışma pulmoner hidatik kistli hastaların 
yaklaşık %30’unun tanı anında asemptomatik 
olduğunu göstermiştir. Büyük boyutlu kistler özefagus, 
kalp, trakea, büyük damarlar gibi çevre vital organlara 
bası oluşturarak semptoma yol açabilirler (2,4,5).

Ekstrapulmoner intratorasik hidatik kist tanısı 
lokalizasyonu gereği oldukça zordur. Fakat bizim 
vakamızda olduğu gibi daha öncesinde akciğerde kist 
hidatik operasyonu öyküsü olması preoperatif plevral 
hidatik kist tanısını akla getirmelidir. Posteroanterior ve 
lateral akciğer grafileri, ultrasonografi (US), bilgisayarlı 
tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme 
(MR) tanıda kullanılan radyolojik yöntemlerdir. 
Akciğer grafisinde kavitasyon, hava-sıvı seviyesi, bazal 
infiltrasyonlar ve plevral efüzyon görülebilir.  Ayrıca, 
kist ile akciğer dokusu arasına giren hava, menisküs 
belirtisi denilen yarımay  şeklinde radyolüsen bir alanın 
oluşmasına yol açabilir. Bu bulgu pnömoperikistik  
imaj  olarak da  isimlendirilmekte olup, akciğer 
kist hidatiğinin karakteristik özelliklerindendir. 
Ultrasonografide plevral efüzyon ve bazı olgularda 
parankimal konsolidasyon tespit edilebilir. Ayrıca 
karaciğer de görüntülenerek kistin primer odağı 
değerlendirilebilir. BT’ de akciğer alt lobda direkt grafi 
bulgularına ek olarak kız veziküller de saptanabilir. 
Ayrıca rekonstrüksiyon görüntüleri oluşturularak 
lezyonun primer yerleşim yeri, diyafragmatik defekt 
ve rüptür sonucu ortaya çıkan akciğer bulguları daha 
detaylı olarak saptanabilir. Lezyon MRG’ de T1 ağırlıklı 
görüntülerde hipointens, T2 ağırlıklı görüntülerde 
hiperintens sinyal karakterinde izlenerek lokal diğer 
lezyonlardan ayır edilebilir (5,8,11).

Akciğer kist hidatik hastalığında öncelikli tedavi şekli 
cerrahidir. Cerrahi tedavinin amacı maksimum organ 

dokusunun korunarak intakt ya da komplike kistin 
çıkarılması ve kalan boşluğun obliterasyonudur. 
Cerrahi teknik seçimi operasyon sırasında karşılaşılan 
duruma, cerrahın deneyimine ve seçimine göre 
değişebilir. Akciğer KH’de en sık kullanılan yöntem 
kistotomi ve kapitonajdır. Kistin etrafında gelişen 
akciğer parankim harabiyeti veya ekspansiyon kusuru 
nedeni ile radikal akciğer rezeksiyonları gerekebilir. 
Komplike vakaların % 14’ ünde bu prosedür 
uygulanmaktadır.  Bu prosedürlerin yanı sıra, plevral 
komplikasyonları nedeniyle plevral dekortikasyon 
oranı da (% 69.8) yüksek olarak bildirilmiştir (3,9).

Kist hidatik hastalığında bir başka tedavi yaklaşımı 
da medikal tedavidir. Hastanın genel durumunun 
veya kistin yerleşimi nedeniyle operasyon için uygun 
olmaması, kistin çok sayıda olması, cerrahi girişimden 
sonra rekürrensin gelişmesi medikal tedavi için 
endikasyon oluşturur. Tedavide  mebendazol ve 
albendazol gibi benzimidazoller kullanılabilir. Spontan 
veya iyatrojenik rüptürler  veya ameliyat esnasında 
kistlerin dökülmesi sonucu gelişen sekonder plevral 
veya perikardiyal nükslerin önüne ameliyat sonrası  
2-4 ay verilen antihelmitik tedavi ile geçilebilir. Bu 
amaçla kullanılan Benzimidazol tedavisinin kesin bir 
standart dozu ve tedavi süresi bulunmamaktadır. 
Benzimidazol tedavisi kesintisiz verilebileceği gibi 28 
günlük tedavi 14 günlük aralar halinde de verilebilir. 
Optimal tedavi süresi 3-6 aydır. Yan etkileri olmadığı 
sürece tedavi süresi uzatılabilir (3,10,11).

Sonuç olarak, kist hidatiğin plevral komplikasyonları 
ve perikardiyal komplikasyonları yüksek morbidite ve 
daha radikal rezeksiyona neden olabilir. Bu nedenle 
hidatik kist tanısı konulduktan sonra komplikasyon 
gelişmeden cerrahi müdahale yapılmalıdır. Kist 
hidatik operasyonlarında dikkatsiz  eksplorasyon 
nedeni ile iyatrojenik rüptür, spontan rüptür veya 
vaka esnasında  plevral aralığa dökülen küçük kız 
kistlerin yayılmasına, dolayısıyla nüks olgularına 
yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu türde yayılma 
şüphesi olan tüm olgularda postoperatif koruyucu 
antiparaziter ilaç tedavisi ihmal  edilmemelidir.
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ÖZET

Piknodizostoz, boy kısalığı, osteoskleroz, kemik kırılganlığında artma  küçük el ve 
ayaklarla karakterize bir iskelet displazisidir. Bu yazıda infant dönemde büyüme geliş-
me geriliği ile başvuran, piknodizostoz tanısı alan olgu ,nadir görülmesi ve erken tanı 
alması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Piknodizostoz, Boy kısalığı, İskelet displazisi

SUMMARY

Piknodizostosis is a skeletal dysplasia  characterized by short stature, osteosclerosis, 
increase in bone fragility, small hands and feet. We report an infant admitted with 
growth retardation and diagnosed as  piknodizostosis. It is presented due to its rarity 
and early diagnosis.

Key words: Piknodizostoz, Short stature, Skeletal dysplasia

GİRİŞ

Piknodizostoz ilk kez Maroteaux and Lamy  tarafından 1962 yılında tanımlamıştır.Boy 
kısalığı, karakteristik yüz görünümü (çıkık alın,belirgin burun,hipoplazik yüz) mavi 
sklera, Fontanel ve kranial sütürlerin kapanmasında gecikme, diş gelişiminde bo-
zukluk osteoskleroz, işitme kaybı,  mandibüler açı bozukluğu, klavikulalarda gelişim 
bozukluğu, el ve ayakların terminal falankslarında küçülme, kemik kırılganlığında artışı 
ile karakterize bir sendromdur (1).
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OLGU

Altı  aylık erkek  hasta büyüme geriliği nedeniyle 
kliniğimize getirildi. Spontan vajinal yol ile 2050 gr 
olarak doğduğu öğrenildi. Fizik muayenede malnutre 
görünümde olup vücut ağırlığı 4.3 kğ (-4,47 SDS), boyu 
54 cm (-6,04SDS), baş çevresi 40 cm (-2SDS), kulaç 
boyu 55 cm olarak ölçüldü. Baş boyun muayenesinde, 
ön fontaneli  5X3 cm arka fontanel 3X3cm idi. 
Basık burun kökü, mavi sklera, frontal ve pariatel 
şişkinlik vardı. Ekstremite muayenesinde bilateral 
alt ekstremitelerinde eğrilik, tibia anterior yüzünde  
gamze belirtisi mevcuttu. Ekstremiteler arası çap ve 
uzunluk farkı yoktu. Laboratuar tetkiklerinde Hb 12,6 
gr/dL, Htc %30.8, beyaz küre 12400/mm³, trombosit 
498000/mm³, biyokimyasal incelemede; glukoz:89 
mg/dL, kreatinin 0.3 mg/dL, Na:136  meq/L, K:4,9 
meq/L, kalsiyum:10,9 mg/dL, fosfor:4,9 mg/dL, 
alkalen fosfataz:161 U/l , PTH:13 pg/ml, 25-OH-vit D3: 
89.8 pg/ml, Growth hormon:9 ng/ml,   somatomedin 
C (IGF-1): 75 ng/ml   (2,96SDS)  idi. L-dopa , klonidin ile 
büyüme hormonu uyarı testlerine pik yanıt sırasıyla 
4,7 ng/ml ve 8,1 ng/ml saptandı. Uyku esnasında 
bakılan büyüme hormonu ortalaması 1,2 ng/ml idi. 
Kraniyum grafilerinde sütürlerde açıklık, ekstremite 
grafilerinde ise uzun kemiklerde kortikal kalınlaşma, 
kemik sitruktürleri ve tibia kemiklerinde içe açılanma 
bulguları saptandı. İşitme testi, göz dibi incelemesi, 
hipofiz magnetik rezonans görüntülemesi normal idi.
Hasta, mevcut bulguları ile piknodizostoz tanısı aldı.

TARTIŞMA

Piknodizostoz ilk kez 1965’te Maroteaux ve Lamy 
tarafından tarif edilen nadir görülen  otozomal resesif 
geçişli iskelet displazisidir (2). Vakalar doğumdan 
erişkin döneme kadar uzanan süreçte  tanı 
alabilir. Piknodizostoza  yol açan genetik defekt 21 
kromozomun 1q kolunda lokalizedir ve 12 mutasyonu 
saptanmıştır. Mutasyona bağlı olarak vakaların 
osteoklastlarında  katepsin K  ve lizozomal sistin 
proteaz expresyonu azalır (1).

Vakalar karakteristik olarak boy kısalığı, osteoskleroz, 
fontanel ve kranial sturlerin  kapanmasında geçikme 
ile prezente olurlar (3). Soliman ve ark. göre boy 
kısalığının sebebi  sella tursikadaki artmış kemik 
volumunun  pituter glanda bası yaparak, growth 
hormon üretiminde yetersizliğe neden olmasıdır.

Bizim vakamızda literatüre uygun olarak patolojik 
boy kısalığı mevcuttu. Ön fontaneli geniş olup arka 
fontaneli  açıktı. Osteoskleroz bulguları henüz mevcut 
değildi.

Piknodizostozlu vakalarda  ayrıca frontal ve pariyatal 
bossing, mandibüler açı bozukluğu, yüz kemiklerinde 
hipoplazi, belirgin göz yapısı, yüksek damak, paranazal 
sinus hipoplaizisi, kısa el ve ayak yapısı, terminal 
falaxlarda displazi, distrofik  tırnaklar, kifoz, skolyoz, 
artmış lomber lordoz  görülebilir (4). Bizim vakamızda 
burun kökü  basıklığı mavi sklera, frontal ve pariatel 
bossing bilateral alt ekstremitelerinde bowing, tibia 
anterior yüzünde  gamze belirtisi mevcuttu.

Bozok Tıp Derg. 2012,3:(59-61)AKYÜREK ve ark.
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Kraniyum grafilerinde sütürlerde açıklık, ekstremite 
grafilerinde ise uzun kemiklerde kortikal kalınlaşma, 
kemik sitruktürleri ve tibia kemiklerinde içe açılanma 
bulguları saptandı.

Vakalarda görülebilen diğer bir problem aşırı uzun 
olabilen yumuşak damağın dil köküne bası yapması 
nedeniyle görülen solunum problemleridir. Bizim va-
kamızın herhangi bir solunum problemi yoktu (5). Pik-
nodizostoz ayırıcı tanısında osteopetrosis,kledokranial 
displazi ve idiyopatik akroosteolizis düşünülmelidir. 
Osteopetrosisde hemopoetik sistemde bozukluklar, 
fasial paralizi, sağırlık şeklinde kranial sinir bası bul-
guları olabilir.

Kleidokranial displazide clavicular displazi yada yoklu-
ğu görülmekle birlikte kemik dansitesi normal olarak 
bulunur. İdiyopatik akroosteolizis de hipertelorizm, 
exoftalmus, kalkık burun görülmektedir.Bizim vaka-
mızda ayırıcı tanıda sayılan hastalıkların klinik bulgu-
ları yoktu (6). Sonuç olarak büyüme gelişme geriliği 
nedeniyle başvuran olgularda  açık kranial sütür ve 
fontanel, atipik yüz görünümü varlığında piknodisos-
toz düşünülmesi gereken hastalıklardandır. Nadir gö-
rülmesi ve erken tanı alması nedeniyle sunulmuştur.
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LOMBER SİNOVİYAL KİST:  OLGU SUNUMU

Lumbar Synovial Cyst:  Case Report

Nesibe Akyürek, Uzm. Dr.

Mehmet Emre Atabek, Prof. Dr.

Beray Selver Eklioğlu, Prof. Dr.

Sevil Arı Yuca, Yrd. Doç. Dr.

İletişim: 

Dr. M. Akif. Sönmez

Midyat Devlet Hastanesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Mardin

Tel: 0505 657 70 33

e-mail: 

dr.akif78@hotmail.com

ÖZET

Sinoviyal kistler genellikle ekstremite eklemlerini tutmakla birlikte spinal kanalda da 
görülebilmektedirler. Bel ağrısı ve radikülopati semptomlarına yol açabilen ekstradu-
ral dejeneratif lezyonlardır. İntraspinal sinoviyal kistlerin klinik tablosu birçok farklı 
durumu taklit ettiğinden dolayı, bu lezyonlar radikülopatinin ayırıcı tanısında her za-
man düşünülmelidir. Lomber bölgede saptanan ve cerrahi yöntemle tedavi edilen iki 
semptomatik intraspinal sinoviyal kist olgusunu sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Lomber sinoviyal kist, Ladikülopati

ABSTRACT

Although synovial cysts generally involve the joints of the extremities, they are also 
found in the spinal canal. They are extradural degenerative lesions associated with 
symptoms of lower back pain and radiculopathy. The clinical picture of intraspinal 
synovial cyst can mimic many other conditions. This lesion should always be included 
in the differential diagnosis for radiculopathy. We describe two cases of symptomatic 
intraspinal synovial cyst in the lumbar region which were treated surgically. 

Key words: Lumbar synovial cyst, Radiculopathy
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GİRİŞ

Sinoviyal kistler genellikle periferik eklemlerden ve 
tendonlardan kaynaklanmakta olup, nadir olarak 
faset ekleminin sinoviyasından köken almakta ve 
intraspinal yerleşim göstermektedirler. Omurganın 
sinoviyal kistleri sinoviyal kılıfın kistik genişlemeleri-
dir. Servikal, torakal ve lumbosakral olmak üzere tüm 
spinal alanlarda ortaya çıkabilir (1). Lomber bölgede 
ve özellikle L4-L5 seviyesinde daha sık rastlanır (2). 
Tüm spinal sinoviyal kist olguları içinde L4-L5 lokali-
zasyonu oranı literatürde %51 ile %80 arasında değiş-
mektedir (2,3). Bu patolojide sinir kökünün kist tara-
fından kompresyonu sonucu santral stenoz ve/veya 
lateral reses stenozu ortaya çıkar (3). Sinoviyal kistler 
kauda equina sendromu, nörojenik klaudikasyon ve 
tek taraflı siyataljinin ayırıcı tanısında göz önünde 
bulundurulması gereken lezyonlardır. Sinoviyal kis-
tin nedeni halen açıklığa kavuşmamıştır. Bununla 
beraber spinal instabilite, faset eklem artropatisi ve 
dejeneratif spondilolistezis patolojileri altta yatmak-
tadır (4). L4-L5 mesafesinde bulunan ve klinik olarak 
radikülopati bulgusu veren iki sinoviyal kist olgusunu 
sunulmaktadır.

OLGU 1

48 yaşında bayan hasta bel ve sağ bacak ağrısı şikaye-
tiyle kliniğe müracaat etti. Hastanın yaklaşık 6 aydır 
şikayetleri mevcut olup medikal tedavi ve fizik tedavi 
ile şikayetleri geçmemiş. Yapılan nörolojik muayene-
sinde sağda laseque testi 60°’de pozitif, ayak bileği 
dorsi fleksiyonu 4/5 kuvvetinde idi. Hasta sağ bacak-
taki ağrı nedeniyle yürümede zorlanmakta idi. Çekilen 
Lomber manyetik rezonans görüntülemede (MRG) 
Sağ L4-5 mesafesinde foremene yakın sinoviyal kist 
görünümü mevcuttu (Resim-1). Hasta operasyona alı-
narak Mikrocerrahi yöntemle sağ hemilaminektomi + 
flavektomi + kistektomi uygulandı. Histopatolojik ta-
nısı sinoviyal kist olarak değerlendirildi. Postoperatif 
dönemde herhangi bir sorun yaşanmadı. Postopera-
tif laseque testi normal olarak değerlendirildi ve sağ 
ayaktaki kuvvet kaybının düzeldiği görüldü.

OLGU 2

70 yaşında erkek hasta bel ve sağ bacak ağrısı şikaye-
tiyle kliniğe müracaat etti. Hastanın yaklaşık 1 yıldır 
şikayetleri mevcut olup medikal ve fizik tedavi ile şi-
kayetleri geçmemiş. Yapılan nörolojik muayenesinde 
sağda laseque 60°’de pozitif, ayak bileği dorsi fleksi-
yonu 4/5 kuvvetinde idi. Çekilen Lomber manyetik 
rezonans görüntülemede (MRG) sağ L4-5 mesafesin-
de foremene yakın sinoviyal kist görünümü mevcut-
tu. Hasta operasyona alınarak mikrocerrahi yöntem-
le sağ hemilaminektomi + flavektomi + kistektomi 
uygulandı. Histopatolojik tanısı sinoviyal kist olarak 
değerlendirildi. Postoperatif dönemde herhangi bir 
sorun yaşanmadı. Postoperatif laseque testi normal 
olarak değerlendirildi ve sağ ayaktaki kuvvet kaybının 
düzeldiği görüldü.

TARTIŞMA

Ekstradural spinal sinoviyal kistler nadir olmakla 
beraber lomber radikülopatiye sebep oldukları bi-
linmektedir. İntraspinal sinoviyal kistler en sık alt 
lomber seviyede faset eklemlere bitişik olarak ortaya 
çıkarlar (5). 

Resim 1: 
a) Preoperatif Sağ L4-5 mesafesinde sinovial kist 
b) Postoperatif sinovial kistin
Mikrocerrahi yöntemle temizlenmiş hali 
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Bu lezyon genellikle 50 yaşın üzerinde ve faset ek-
lemlerinde ileri düzeyde dejenerasyon olan kişilerde 
ortaya çıkmaktadır. İntraspinal sinoviyal kistlerin et-
yolojisi net olarak bilinmemektedir (6). Miksoid de-
jenerasyon, mikrokistik değişiklikler, kalsifikasyon ve 
hemosiderin depozitleri gibi histolojik bulgular kronik 
mikrotravma ile birlikte fokal hemorajilerin etyolojide 
önemli rol oynayabileceğini düşündürmektedir (7). 
Diğer olası etyolojik sebepler; herniye sinoviyal kılıfın 
defektif eklem kapsülü yoluyla ekstrüzyonu, kollajen 
dokunun kist formasyonu şeklinde miksoid dejene-
rasyonu, hyaluronik asit üretiminde artışla beraber 
fibroblast proliferasyonu ve direkt posttravmatik de-
jenerasyon şeklinde sayılabilir (8). 

Literatürde sinoviyal kist genişlemesinde 
travmanın etkisi vurgulanmış olmakla birlikte bizim 
olgularımızda travma hikayesi yoktu (9). Hipertrofik 
faset eklemleriyle bağlantılı juksta-artiküler kistler, 
gerçek sinoviyal kılıf varlığından dolayı sinoviyal 
kist veya ganglion kisti olarak anılmaktadır (8). 
Spinal kanalda bulunan sinoviyal kistler nadiren 
semptom verirler (10). Lomber bölgede sinoviyal 
kisti olan olguların klinik bulguları anlamlı farklılıklar 
göstermektedir. Semptomlar kistin boyutu, yerleşimi 
ve nöral yapılara yakınlığına göre değişmektedir (11). 
Yapılan çalışmalarda intraspinal sinoviyal kistlerin 
birçok farkılı yerde bulunabileceği gösterilmiştir. 
Bunlar; dura mater ve nöral ark tabanının tutulduğu 
dorsal orta hat, faset bağlantısı olmadan ligamentum 
flavumun iç yüzü, dorsal interlaminar boşluk yoluyla 
faset bağlıntılı olarak spinal kanal, ligamentum 
flavumun kendisi ve jüvenil kifoskolyoz olgularında 
interspinöz ligamenttir (7). 

Ekstradural spinal sinovial kistler genellikle miyelo-
grafi, Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezo-
nans Görüntüleme (MRG) ile tespit edilirler. Bu kistler 
miyelografi ve BT’de tipik olarak kısmi kalsifikasyon 
veya gaz içerebilen posterolateral ekstradural kitleler 
olarak görülürler (12). Spinal sinovial kistler MRG’de 
genellikle faset eklemi ile ilişkisi saptanmayan iyi sı-

nırlı yapılar olarak görülürler (13,14). Kistik kavitenin 
genellikle bir miktar protein içermesinden dolayı T1 
ve T2 ağırlıklı görüntüler beyin omurilik sıvısına göre 
sıklıkla daha hiperintenstir. Buna karşılık duvar kalsi-
fikasyonu olan kistler düşük sinyal intensitesi göste-
rebilirler (15). Birçok olguda kronik inflamasyondan 
dolayı kontrast madde uygulaması sonrası uniform 
kenar tutulumu gözlenir (6). Bizim olgularımızın MRG 
görüntülerinde faset ile ilişkisi net saptanamayan 
düzgün sınırlı lezyonlar vardı. 

Tekal kesenin silindiği dorsolateral ekstradural lez-
yonların ayırıcı tanısında sinoviyal kist, perinöral kist, 
primer ve sekonder tümörler, herniye nükleus pulpo-
zus, araknoid kist ve kistik dejenerasyonlu nörofibro-
ma akla gelmelidir (8). Bu hastalarda sadece şiddetli 
bel ağrısı veya buna ek olarak kalça ağrısı, tek taraflı 
siyatik ağrısı veya nörojenik kladikasyo görülebilir (7). 
Bu şikayetlerle birlikte nörolojik defisit de olabilir. 

Tedavide; bazı yazarlar istirahat, antienflamatuvar 
ajanlar ve immobilizasyon önermektedir (16). Birçok 
yazar faset eklemlerine steroid enjeksiyonunu savun-
maktadır. Lim ve ark. BT rehberliğinde ponksiyon ve 
steroid enjeksiyonu uygulamışlardır (17). Cerrahi de-
kompresyon ve rezeksiyon en yaygın tedavi seçeneği-
dir (16). Hemminghytt ve ark. sinovial kisti olan hasta-
ların çoğunda ağrı olduğunu, fakat sadece duyusal ve 
motor semptomları olan hastalarda cerrahi endikas-
yon olduğunu vurgulamışlardır (18). Acharya ve ark. 
24’ü lomber veya lumbosakral lokalizasyonlu olan 26 
semptomatik spinal kist olgusunu opere etmişlerdir. 
Bu olguların 11’inin sinovial kist, geri kalanların ise 
hem sinoviyal kist hem de ganglion kisti özellikleri 
taşıdıkları histopatolojik olarak saptanmıştır. 22 olgu-
nun postoperatif motor ve duyu disfonksiyonlarının 
düzeldiği, 4 olgunun duyu disfonksiyonunun ise hafif 
düzeyde devam ettiği saptanmıştır (19). Lyons ve ark. 
lomber sinoviyal kist nedeniyle laminektomi ve kist 
rezeksiyonu uyguladıkları 194 olgudan 147’sini 6 ay 
boyunca izlemişlerdir. 
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Hastaların %91’inde ağrıların azaldığı, %81’inde motor 
defisitin düzeldiği saptanmıştır. Hastaların %9’unda 
ameliyat sırasında , %2’sinde ise geç dönemde füzyon 
yapılmıştır (4).
 
Bizim olgularımızda 6 ay ve 1 yıldan beri bel ve sağ ba-
cak ağrısı olup, bu şikayetler medikal ve fizik tedaviye 
yanıt vermemişti. Ayrıca hastalarımızda kuvvet kaybı 
vardı. Bu sebeplerle cerrahi tedaviye karar verildi. 
Cerrahi sonrası kuvvet kayıplarının düzeldiği görüldü.

Sonuç olarak intraspinal sinoviyal kistler genellikle 
lomber bölgede görülen nadir lezyonlardır. Bu kistler 
lomber spinal hastalıkların ayırıcı tanısında mutlaka 
düşünülmelidir. Klinik bulgular genellikle interverteb-
ral disk herniasyonu ile aynıdır. Cerrahi dekompresyon 
ve eksizyon belirgin nörolojik düzelme sağlayabilir. Bu 
hastalarda en uygun tedavi yönteminin planlanabil-
mesi için preoperatif kesin tanının koyulması önem-
lidir.
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TC-99M MIBI MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNDE 
RASTLANTISAL OLARAK TESPİT EDİLEN TİMOMA 

Incidental Detection of Thymoma During Tc-99m MIBI 
Myocardial Perfusion Scintigraphy 

ÖZET

Tc-99m hexakis 2-methoxy-2-methylpropylisonitrile (Tc-99m MIBI) ile yapılan miyo-
kard perfüzyon sintigrafisi, koroner arter hastalığı tanısında yaygın olarak kullanılan 
bir tekniktir. Tc-99m MIBI de vücutta dağılır ve çeşitli dokularda birikir, aynı zamanda 
tümor tarayıcı özelliği olduğu da bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, Tc-99m MIBI’nin 
çeşitli tümör dokularında tutulduğu gösterilmiştir. 
Biz burada miyokard perfüzyon sintigrafisi çalışması sırasında rastlantısal olarak tespit 
edilen timomalı bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar kelime: Miyokard perfüzyon sintigrafisi, Tc-99m MIBI, Timoma

ABSTRACT

Myocardial perfusion imaging performed with the radiopharmaceutical agent 
technetium-99m hexakis 2-methoxy-2-methylpropylisonitrile (Tc-99m MIBI) is a tech-
nique that is widely used  in the diagnosis of coronary artery disease. Tc-99m MIBI 
is distributed throughout the body and accumulates in multiple tissues, but is also 
reported to have potential tumor-screening properties. In previous studies, Tc-99m 
MIBI uptake has been showed in various malignant diseases.
We herein present a patient with incidentally detected thymoma during myocardial 
perfusion scintigraphy study.

Key words: Myocardial perfusion scintigraphy, Tc-99m MIBI, Thymomaİletişim:   
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INTRODUCTION

Technetium-99m hexakis 2-methoxy-2-
methylpropylisonitrile (Tc-99m MIBI) is the radiop-
harmaceutical agent commonly used in myocardial 
perfusion scintigraphy study (1). The mechanism of 
cellular uptake is not entirely clear, but it seems to be 
related to the concentration of mitochondria inside 
the cells and the electrochemical gradient across the 
cell membrane (2). It was originally developed for 
myocardial perfusion studies and has recently been 
used as a tumor-imaging agent for various malignan-
cies. A number of studies have described the uptake 
of Tc-99m MIBI by tumors including thyroid nodules 
(benign or malignant), parathyroid adenomas, lung 
malignancies, breast malignancies, bone tumors, 
lymphomas, brain tumors, sarcomas, infectious pro-
cesses and granulomas (3,4). 

We report a patient who underwent noninvasive 
cardiac testing, in which Tc-99m MIBI myocardial 
perfusion scintigraphy with the aid of single photon 
emission computed tomography (SPECT) testing led 
to a diagnosis of a previously unsuspected thymoma.

CASE REPORT

A 74 -year-old woman was presented from the cardio-
logy outpatient clinic to our department with history 
of chest pain and shortness of breath on exertion, 
under the impression of acute coronary syndrome. 
Clinical examination was unremarkable. Electrocar-
diography (ECG) showed sinus rhythm with T wave 
inversion in leads V4 to V6.  Because of this finding 
myocardial perfusion imaging  with SPECT was per-
formed. Stress and rest images of 99mTc-MIBI myo-
cardial perfusion scintigraphy were performed under 
pharmacologically stress (after intravenous injection 
of 0.143 mg/kg/min dipyridamole). 

For imaging, SPECT datas were acquired in the supine 
position with the double-head SPECT γ camera (Phi

lips, BrightView; Netherlands) equipped with a high-
resolution low-energy collimator. The SPECT acquisiti-
on was performed using 180° rotational tomography, 
extending from the 45° right anterior oblique position 
to the 45° left posterior oblique position. Thirty-two 
projections were obtained during the 180° rotation, 
with each being imaged for 45 s. 99mTc-MIBI showed 
no evidence of inducible myocardial ischaemia, but 
a single abnormal focus of tracer uptake was noted 
within the mediastinum on both the stress and rest 
images (Figure 1). CT of the thorax demonstrated a 
lobulated 2.5 x 4.1 x 4 cm homogeneous soft tissue 
mass within the anterior mediastinum with no evi-
dence of local invasion (Figure 2). 

The patient was referred to a chest surgeon, and to-
tal resection of the anterior mediastinal tumor was 
performed. Pathological examination revealed thick 
bands of collagenous material separating lobules of 
small to medium sized lymphoid cells consistent with 
a predominantly cortical thymoma.

Figure 1. Coronal images from the source data of a 99Tcm-
MIBI myocardial scintigram show an abnormal focus of up-
take within the mediastinum (arrows). Furthermore there 
is a tracer uptake in right axillary lymph node due to ex-
travasation. Physiological tracer uptake is also seen within 
the heart, bowel, liver and gallbladder. 
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DISCUSSION 

Myocardial perfusion scintigraphy with the aid of 
single photon emission computed tomography 
(SPECT) is a noninvasive cardiac test that is commonly 
used in the diagnosis of coronary artery disease (1). 
In common with other radiopharmaceutical agents, 
Tc-99m MIBI is distributed throughout the body and 
accumulates in multiple tissues. After intravenous 
administration, these agent is physiologically taken 
up by the salivary glands, thyroid, heart, liver, and 
spleen. There is physiologic hepatobiliary and renal 
clearance of it (5). Its use, other than in the evaluati-
on of myocardial perfusion, has expanded to include 
tumor imaging. 

In the case discussed above, Tc-99m MIBI led to a 
diagnosis of a previously unsuspected malignant 
tumor and to earlier treatment of this disease. 
Thymic neoplasia is the most common cause of an 
anterior mediastinal mass (6). Incidental scintigraphic 
detection of a thymoma has been described on 
myocardial perfusion scintigraphy performed using 

Thallium-201, 99Tcm-1, 2-bis (bis (2-ethoxyethyl) 
phosphino) ethane (Tetrofosmin) and 99Tcm-2-
methoxy-isobutyl-isonitrile (MIBI) tracers (7-9). This 
case reminds us once again that the interpretation of 
myocardial perfusion imaging should not be limited 
to the heart.

The field of view of unprocessed SPECT data varies, 
in accordance with the size of the camera crystal 
and the size of the patient, but it usually includes 
the entire chest, the liver, the spleen, and part of the 
bowel; occasionally, the thyroid gland and the kidneys 
are also included (10). Therefore, the interpreting 
physician has the opportunity to evaluate other 
organs and should take advantage of it. When 
interpreting studies that involve this radiotracer, 
the physician must be aware of its physiologic 
distribution, in order to recognize abnormal uptake. 
The unprocessed data include the physiologic or 
pathologic radiopharmaceutical uptake in the 
imaged body, it is important that the interpreting 
physician evaluate all the information available; 
incidental findings in the other organs may lead to 
an earlier diagnosis of pathologic conditions that 
require treatment. Because the ultimate goal is the 
well-being of the patient, any available information 
should be examined and interpreted.

In conclusion, although the primary goal of 
myocardial perfusion imaging is the evaluation of 
myocardium, interpretation of myocardial perfusion 
imaging should not be limited to the heart, since the 
failure to identify incidental abnormal findings delays 
diagnosis and treatment.
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Figure 2. Non-contrast-enhanced CT showing the superior 
component of a lobulated  homogeneous soft tissue mass 
within the anterior mediastinum. Hystopathologic exami-
nation of the mass confirmed this to be a thymoma (arrow)
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BİKORNUAT UTERUS VE TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI 
ARASINDAKİ İLİŞKİ: OLGU SUNUMU

Association Between Bicornuate Uterus and Recurrent 
Pregnancy Loss: Case Report

ÖZET

Bikornuat uterus Müller kanallarının parsiyel füzyonundan kaynaklanan bir anomalidir. 
Uterin boynuzlardaki ayrılma komplet, parsiyel ya da minimal olabilir. Gebelik sonuç-
ları genel popülasyon ile aynı olabilir. Bununla birlikte, gebelik kaybı, preterm eylem 
ya da malprezentasyon gibi bazı komplikasyonların sıklığı artmıştır. Tedavi cerrahidir ve 
laparotomi kullanılarak uterin birleştirmeyi içerir. Bu olgu sunumu ile nadir görülen bir 
uterin anomali olan bikornuat uterusu ve tekrarlayan gebelik kaybı ile ilişkisini değer-
lendirmeyi amaçladık.

Anahtar kelime: Bikornuat uterus, Tekrarlayan gebelik kaybı, Pretem eylem

ABSTRACT

Bicornuate uterus is an anomaly which results from only partial fusion of the Mülle-
rian ducts. The separation of the uterine horns can be complete, partial or minimal. 
Pregnancy outcomes could be the same with general population. However, the inci-
dence of some complications such as pregnancy loss, preterm labor, or malpresenta-
tions are increased. Treatment is surgical and contains uterine reunification by using 
laparotomy. In this case report, we aimed to review a rarely seen uterine anomaly, 
bicornuate uterus, and to assess the relationship with recurrent pregnancy loss.

Key words: Bicornuate uterus, Recurrant pregnancy loss, Preterm labor
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GİRİŞ

Bikornuat uterus sıklıkla asemptomatiktir. Genellik-
le herhangi bir jinekolojik ya da obstetrik problemin 
değerlendirilmesi sırasında tesadüfen saptanır. İn-
sidansı % 0,16 ile % 10 arasında değişmektedir (1). 
Sıklığının bu kadar farklı olması tanının konduğu en-
dikasyona bağlıdır. Nonobstetrik endikasyon nede-
ni ile ultrasonografi (USG) yapılanlarda % 0,4 olan 
insidans, tekrarlayan gebelik kaybı olanlarda % 8-10 
arasında bulunmuştur (2, 3). Embriyogenez sırasında 
Müller kanallarında füzyon ve reabsorbsiyon süreci 
devam eder. Bikornuat uterusta Müller kanallarının 
üst kısmında füzyon işlemi gerçekleşmez. Bu neden-
le, uterusun korpus ve fundus bölümleri ikiye ayrılır 
ancak, kaudal kısım normaldir. Füzyon bozukluğunun 
derecesi hastalığın şiddetini belirler (4-6). Bu vaka 
nadir görülmesi ve gebelik kaybı ile birliktelik göster-
mesi nedeniyle sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

Otuz altı yaşında, gravida 5/ parite 2/ yaşayan 2/ 
abortus 2 bir kadın hasta rutin gebelik muayenesi 
için kliniğimize başvurdu. Anamnezinde 2 adet 7 ve 9 
haftalık abortus öyküsü olan hastanın fizik muayene 
ve laboratuvar bulguları normaldi. Gebeliğin 6. hafta-
sında yapılan obstetrik USG’de gebelik kesesi düzenli, 
baş-popo mesafesi (CRL) 3,9 mm, yolk sak 2,6 mm ve 
fetal kalp aktivitesi (FKA) (+) idi. 1 ay sonra yapılan 
USG’de CRL 26,3 mm, FKA (-) idi ve 9 hafta 3 gün-
lük gebelik+missed abortus teşhisi kondu. Maske ile 
anestezi altında revizyon küretaj yapıldı. Ancak USG 
kontrolü yapıldığında uterin septum ve buna bağlı 2 
adet endometriyal kavite bulunduğu ve gebelik ke-
sesinin bozulmadığı gözlendi. Bunun üzerine mini la-
parotomi uygulandı. Eksplorasyonda komplet uterin 
septum, 2 ayrı uterus ve bunlarla bağlantılı olarak 2 
over ve tuba uterinalar mevcuttu. Uterus kavitesi bo-
şaltıldı, nongravid uterustaki yaklaşık 2 cm çapındaki 
subseröz myom myomektomi ile çıkarıldı. 
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Şeki 1: Bikornuat uterus. A. 
Transabdominal ultrasono-
grafide her iki uterus ve 
aradaki septum ok işaretleri 
ile gösterilmiştir. B. Histero-
salpingografide kontrast 
madde iki ayrı uterus 
görüntüsü vermektedir. İlaç 
batın boşluğuna dağılmıştır.

Şekil 2. Bikornuat uterus. A. 
Operasyon sırasında her iki 
uterus izlenmekte. B. Müda-
hale sonrası alınan 9 hafta 3 
günlük fetus ve ekleri.
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Bikornuat uterus kaudal kısımlarından istmus sevi-
yesinde simetrik şekilde yapışık olan, endometrial 
kavite ile devamlılık gösteren iki kornudan ibarettir. 
Yapışıklığın derecesi olgunun komplet ya da inkomp-
let olmasını belirler. Bizim olgumuzda da septumun 
internal servikal os seviyesine kadar uzandığı komp-
let bikornuat uterus gözlendi. Etyolojisi tam olarak 
bilinmemekle birlikte multifaktöriyel kalıtım söz ko-
nusudur. Radyasyon, intrauterin infeksiyon, ilaçlar 
intrauterin dönemdeki fetus üzerinde teratojen etki 
göstererek septum oluşumuna katkıda bulunabilir 
(7). Bizim olgumuzun anamnezinde teratojenite ile 
ilgili bir bulguya rastlanmadı. 

Normal uterusu olan kadınlarla karşılaştırıldığında 
bikornuat uteruslu olanlarda erken doğum, fetal bü-
yüme kısıtlılığı ya da malprezentasyon sıklığında artış 
bildirilmiştir. Bu durumun patofizyolojisinden : a. Ute-
rin kavitenin anormal olması nedeniyle fetusun nor-
mal pozisyonda yerleşememesi, b. Servikal yetmezlik, 
c. Uterin kan akımının azalması sorumlu tutulabilir 
(8). Spontan abortus sıklığı artar. Raga ve arkadaşları 
342 uterin anomalisi olan gebenin % 21.6’sında er-
ken gebelik kaybı görüldüğünü bildirmişlerdir (9). Bu 
durumu uterin malformasyonların yalnızca kavitede 
daralma yapmadığını, belki de implantasyondan son-
raki erken embriyo gelişimini bozan lokal defektler 
olabileceğini ileri sürerek açıklamışlardır. Fedele ve 
arkadaşları uterin septum yakınındaki endometri-
um dokusunda ultrastrüktürel değişiklikler olduğunu 
göstermiştir (10). Bu bulgu septum üzerinde gerçek-
leşen bir embriyo implantasyonunun istenmeyen bir 
şekilde ya da gebelik kaybı ile neticelenmesini açık-

lamaktadır.  Bizim olgumuzda da bikornuat uterusa 
bağlı olarak tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü vardı. 
Bikornuat uterus tanısını koymada ultrasonografi 
(USG), histerosalpingografi (HSG) ve manyetik re-
zonans görüntüleme (MRI) yararlıdır (11). Ultrason 
uterin hornlar arasındaki septumu gösterebilir. Ancak 

bizim olgumuzda olduğu gibi obez hastalarda tran-
sabdominal USG’nin önemi kısıtlıdır (Şekil 1A).  Bu 
tür vakalarda transvaginal USG ya da üç boyutlu USG 
daha yararlı olabilir. HSG’de genellikle her iki uterin 
horn arasındaki açı bizim vakamızda olduğu gibi 105º 
den daha büyüktür (Şekil 1B).  MRI 1 cm’e kadar olan 
septumu dahi gösterebilir. Ancak jinekoloji pratiğin-
de çok fazla kullanılmaz. Histeroskopi ve laparosko-
pi kombinasyonunun eşzamanlı olarak kullanılması 
hem tanı hem de tedavi açısından önemlidir. Uterin 
anomalisi olan hastalarda gebeliğin sonlandırılması 
uterin perforasyon riski artar. Ayrıca dilatasyon ve kü-
retaj işleminin süresi uzayabilir ve bu da genel anes-
tezi ile ilgili riskleri artırabilir. Bu nedenle, bikornuat 
uterusu olan bir hastada gebelik sonlandırması için 
medikal abortus yöntemleri tercih edilebilir. Bizim ol-
gumuzda da uterin septum nedeni ile dilatasyon ve 
küretaj işlemi gerçekleştirilemeyince mini laparato-
miye geçildi (Şekil 2A ve 2B). 

Sonuç olarak, bikornuat uterus’un tekrarlayan gebelik 
kayıplarına yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Tanısı 
özellikle üç boyutlu olmak üzere USG, HSG, MRI ve 
histeroskopi ile konur. Gebelik sonlandırılırken azami 
gayret gösterilmelidir.
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LOMBER DİSKOPATİ AYIRICI TANISINDA LOMBER 
EPİDURAL BRUSELLA APSESİ

Lumbar Epidural Brucella Abscess in Differential Diagnosis of 
Lumbar Discopathy

ÖZET

Spinal epidural apseler nadir olarak görülen ciddi nörolojik defisit ve mortalite ile 
seyredebilen klinik tablodur. Brusella, zoonotik enfeksiyona neden olan kokobasildir. 
Spinal bruselloz ise diffüz olarak vertebra korpusunu tutan, komşu vertebraya ve disk 
mesafesine yayılıp, epidural alanlarda apse oluşturan çok nadir görülen durumdur. 
Olgumuz 60 yaşında bayan hasta 8 aydır süren bel ağrısı ve sağ siyatalji şikâyetiyle 
başvurdu. Lomber manyetik rezonans görüntülemede sağ L2–3 mesafesinde T1 Fast 
Spin-eko (FSE) görüntülerde hipointens, T2, Fast Relaxation Fast Spin Echo sequence 
(frFSE) görüntülerde izo ve hafif  hiperintens, spinal kanala basan diskopati ile uyumlu 
radyolojik tanımlama sonucu servise yatırıldı. Hasta opere edildi. Operasyonda L2–3 
mesafesinde kapsüllü epidural abse görüldü. Postoperatif mikrobiyolojik kültürde üre-
me olmadı. Patoloji raporu aktif kronik inflamasyon gösteren granülomatöz reaksiyon 
olarak geldi. Sedimentasyon ve C-Reaktif Protein değeri normalden yüksek olarak bu-
lundu. Brusella tüp aglitinasyon testi 1/320 olarak pozitif bulundu. Hastaya brusella 
spinal apse olarak tedavi verildi. Tedavi sonucu hastanın klinik semptomları düzeldi.  
Sonuç olarak brusellaya bağlı spinal epidural apse lomber diskopati taklidi yapabilir, 
bu yüzden nadir olsa da bu tür hastalarda ayırıcı tanıda brusellanın  spinal tutulumun 
düşünülmesi gereklidir.

Anahtar kelime: Lomber Diskopati, Brusella, Spinal Epidural Apsesi 

ABSTRACT

Spinal epidural abscess is seen as a rare clinical entity characterized by severe ne-
urological deficits and mortality. Brucellosis is a coccobacillus that causes zoonotic 
infections. Spinal brucellosis is a rare condition which diffusely involves the corpus 
vertebrae, spreads to the neighbouring vertebra and to the disc space and results to 
an epidural abcess. A 60 year-old female patient presented with low back pain and 
right sciatica for 8 months. Lumbar magnetic resonance imaging showed discopathy 
compressing the spinal canal at right L2-3 level which is  hypointense on T1 weighted 
image and isointense and slightly hyperintense on T2 weighted images. The patient 
underwent surgery and a L2-3 encapsulated epidural abscess was detected. Posto-
perative microbiological cultures were negative. Histopathology showed active chro-
nic inflammation as a granulomatous reaction. Erythrocyte sedimentation rate and 
C-reactive protein values were higher than normal. Brucellosis aglitinasyon tube test 
were positive in 1/320. The patient was treated as brucellosis spinal abscess.
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were positive in 1/320 and the patient was treated as brucellosis spinal abscess. 
Patient’s clinical symptoms improved. Since, spinal epidural abscess due to brucella infection can mimic lum-
bar discopathy, although rare spinal involvement of brucella should be considered in the differential diagno-
sis.

Key Words: Brucellosis, Spinal epidural abscess, Lumbar discopathy

GİRİŞ

Spinal epidural apseler nadir olarak görülmekle birlik-
te, ciddi nörolojik defisit ve mortalite ile seyredebilen 
klinik tablolardır (1,2). Spinal epidural apse ve spon-
dilodiskitis, yeni kuşak antibiyotiklere rağmen ciddi 
bir sorundur. Spinal epidural alanda apse oluşum 
insidansı yılda 10000 kişide 0,2 ila 2,8 dir (6,7,8,9). 
Akut ve kronik tutulum meydana getirebilirler. 2 haf-
taya kadar olan tutulum sürecine akut, 2 haftadadan 
daha fazla olan tutulumlar ise kronik tutulum denilir. 
Kronik vakalar püyden daha çok granülasyon dokusu 
oluşturarak epidural abse meydana getirirler. Spinal 
epidural apseler daha sıklıkla lomber ve torakal ver-
tebralarda görülür. Servikal vertebralarda nadiren tu-
tulum izlenmiştir (2,3).

Spinal epidural apse etyolojisinde en fazla etken 
Staphylococcus aureus’tür. Diğer etkenler arasında 
Candida glabrata, Streptococcus bovis, Aspergillus 
spp, Mycobacterium tuberculosis, Haemophilus pa-
raphrophilus, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, 
Pseudomonas spp, Nocardia spp, Pneumococcus 
spp. ve Brucella spp sayılabilir (2,4).  Nadirde olsa spi-
nal bruselloz diffüz olarak tutulum gösteren; vertebra 
korpusuna, komşu vertebraya ve disk mesafesine ya-
yılıp, epidural alanlarda apse oluşturan bir hastalıktır.

OLGU

Polikliniğimize 8 aydır süren bel ağrısı ve sağ siyatalji 
şikâyetiyle başvuran 60 yaşında kadın hastanın yapı-
lan muayenesi normalidi. Çekilen Lomber Manyetik 
Rezonanas Görüntüleme’de (MRG) lomber dejene-
ratif bulgular mevcuttu. Hastaya anti-enflamatuar ve 
myeloreksan tedavi başlandı. Medikal tedavi süresin-
ce şikâyetleri azaldı. Daha sonra şikâyetleri artması 

üzerine yapılan nörolojik muayenede düz bacak ger-
me testi her iki bacakta negatif ve femoral sinir germe 
testi sağda pozitifti. Sağ diz fleksiyonu ve quadriceps 
femoris kas kuvveti +4/5, Derin Tendon Refleksleri 
(DTR) normoaktif ve sağ L2 dermatomuna uyan hi-
poestezi mevcuttu. Lumbosakral grafilerde patolojik 
görüntüye rastlanmadı. Tekrarlanan Lomber MRG’ 
de sağ L2–3 mesafesinde T1 FSE görüntülerde hipoin-
tens, T2 fr FSE görüntülerde izo ve hafif hiperintens, 
spinal kanala basan diskopati ile uyumlu görülen rad-
yolojik tanımlama sonucu lomber diskopati tanısıyla 
servise yatırıldı. Rutin preoperatif hematolojik ve bi-
okimyasal tetkikler normaldi. 

Hasta operasyona alınarak sağ L2-3 mikroskopik lom-
ber diskektomi yapıldı.Ameliyat esnasında, dura ve 
rood lateralinde, kapsüllü, foramene uzanan silindirik 
kitle yapısı görüldü. İçinde püy olduğu disk mesafesi-
ne uzandığı görüldü.

Postoperatif mikrobiyolojik kültürde üreme olmadı. 
Patoloji raporu aktif kronik inflamasyon gösteren gra-
nülomatöz reaksiyon olarak geldi. Eritrosit sediman-
tasyon hızı (ESR) ve C-Reaktif Protein (CRP) değerleri 
normalden yüksek olarak bulundu. Brusella tüp agli-
tinasyon testi 1/320 olarak pozitif rapor edildi. Bru-
sellaya bağlı epidural apsenin enfeksiyon hastalıkları 
tarafından  tedavisi başlandı. Hastanın takiplerinde 
ESR  ve CRP değerlerinin düştüğü ve klinik tablonun 
düzeldiği izlendi.
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Burusella enfekte ineklerden alınan pastörize olma-
yan süt ve süt ürünleri tüketimi ile insanlara bulaşan 
bir multi-sistem hastalığıdır. Ülkemizde Burusella in-
sidans 100000 25,67 olarak görülür. Bununla birlik-
te, bildirilmeyen veya subklinik vakalarda mevcuttur. 
(11,12).

Spinal epidural abseler çoğunlukla 5.ve 6. dekatta gö-
rülür. Spinal epidural absede risk faktörleri deri, ak-
ciğer ve karaciğer enfeksiyonları, diyabetes mellitus 
(DM), invaziv prosedürler, intravenöz (IV) ilaç bağım-
lılığı, alkol kötüye kullanımı, kronik IV enjeksiyonlar, 
spinal cerrahi veya travma, immün yetmezlikler, lom-
ber ponksiyon (LP) ve invaziv diğer omurga cerrahi 
girişimleridir (7,8,9,10). Bizim hastamızdan alınan 
anamnezde bu risk faktörlerinden hiçbirine rastlanıl-
madı.

Spinal brusellozun lokal ve diffüz olarak iki tip tutulu-
mu vardır. Lokal tutulum vertebraların anterior süpe-
riorlarında bulunan end platelerde küçük bir kemik 
alanında görülür. Diffüz formda ise enfeksiyon verteb-
ra korpusu, komşu vertebra ve disk mesafesine yayı-
lır. Granülomatöz doku epidural alanlarada yayılabilir 
(2). Tüm brusella hastalarının %2–5’ inde nörolojik 
tutulum görülmektedir.  Menenjit , ensefalit ,miye-
lit, radiculoneuritis, beyin apsesi, demiyelizan send-
romlar ve meningovasküler sendromlar görülebilir. 
Spondilodiskitis ile görülen epidural apseler nörolojik 
komplikasyonların %1,5’dan daha azdır (1,2,13). Ke-
mik tutulumu ise %2–53 arasındadır (2,5,14).

Laboratuar incelemelerinde genellikle lökositoz bek-
lenmekle beraber bir çok hastada ılımlı lökositoz 
mevcuttur. Yüksek lökositoz görülmesi brusella apse-
sinden daha fazla piyojenik abseyi düşündürür. ESR 
ve CRP sensivitesi yüksek fakat spesivitesi düşüktür. 
Özelikle tanı konulduktan sonra tedavi takibinde ver-
diği bilgi çok yüksektir.  Kronik dönemde bazı hastala-
rın ılımlı ESR ve CRP yüksekliği görülmüştür (8,10,15). 
Bizim hastamızda da yapılan tetkiklerde ESR ve CRP 
sevyeleri yüksek olarak izlenmiştir. 

Spinal epidural apsede  radyolojik olarak düz lumbo-
sakral grafilerde anlamlı görünüm saptanmaz. Bilgi-
sayarlı Tomoğrafide (BT) vertebral erozyon, dejene-
rasyon görülebilir. BT Myelografi tetkiki kanal basıyı 
göstermede önemlidir. MRG  görüntüleme altın stan-
darttır. Epidural abse T1-FSE ağırlıklı görüntülerde 
izo-veya hipointens ve T2-FSE hiperintens görülmek-
tedir. Kontrastlı MRG’ de apse etrafında hiperintens 
kontraslanma gösterilmesi apse lehine değerlendiri-
lir. Periferik kontraslanma çeperde yeni damarlanma 
oluşumu ve inflmatuar yanıttan meydana gelmekte-
dir. Ayrıca spinal kanal, sinir basısı ve yumuşak doku-
da apsenin sınırları gösterilmektedir (2,10,12). Spinal 
epidural apseyle lomber fragmante ve sekestre dis-
kopati MRG bulguları birbirlerine benzemektedir. Se-
kestre disk T1-WI üzerinde düşük sinyal yoğunluğu ile 
hipointens ve T2-WI de ise sekestre fragmanda hala 
yüksek su içeriğine sahip olabileceğinden hiperin-
tens görülür. Kontrast madde sonrası sekestre diskde 
periferal kontraslanma gösterebilir (10,17,18). Has-
tamızda Lomber MRG’ de sağ L2–3 mesafesinde T1 
FSE görüntülerde hipointens, T2 fr FSE görüntülerde 
izo ve hafif hiperintens görünüm, spinal kanala basan 
diskopati ile spinal epidural apsenin karışmasına ne-
den olmuştur. 

Epidural spinal apselerinde postoperatif histopato-
lojik ve mikrobiyolojik olarak tanıya gidilebilir. Kültür 
sonucu mikroorganizmanın gösterilmesi önemlidir. 
Fakat brusellosiz olgularında apse lojundan alınan 
kültürde ancak %50’ye varan oranda üreme söz ko-
nusudur (16). Lam ve tüp agglitinasyon testi ile bru-
sella kesin tanısı konulabilir. Bu hastanın şikayetinin 
bel ve şiddetli sağ bacak ağrısı olması, enfeksiyon 
belirteçleri olan; ateş, titreme, genel durum bozuklu-
ğu bulunmaması ve rutin laboratuar tetkiklerinde lö-
kositozu olmadığı için lomber diskopati düşünülerek 
ameliyata alınmıştır. 

Sonuç: Brusellozun endemik olduğu bölgelerde, lom-
ber diskopati yakınmaları bulunan hastaların ayırıcı 
tanısında, bruselloza bağlı epidural apse de düşünül-
melidir.
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