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ÖZET
Amaç: Nötrofil ve lenfosit oranı (NLO)’nın inflamatuar belirteç olarak inflamatuar hastalıklarda rolü keşfe-
dilmiştir. Obstruktif uyku apne sendromu (OSAS)’da komorbiditeler ile OSAS’da artan NLO arasındaki ilişki 
değerlendirildi. 
Yöntem: Toplam 232 OSAS hastası çalışmaya alındı. 50 OSAS olmayan olgu kontrol grubunu oluşturdu. NLO 
her hasta ve kontrol olgusu için hesaplandı ve kaydedildi. Nötrofil lenfosit oranıyla hipertansiyon arasındaki 
ilişki hipertansiyonu olan ve olmayan iki alt hasta grubunda değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmada 100 kadın (%43.1), 132 erkek (%56.9) hasta mevcuttu. OSAS hastalarında ortalama NLO 
(1.76±0.77), kontrol grubunda ortalama NLO (1.31±0.74) ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksekti 
(p= 0.000). Hipertansiyon (HT) olan (3.59±14.92) ve olmayan (1.72±0.69) OSAS’lı hastalarda NLO’da anlamlı 
farklılık saptandı (p= 0.014).
Sonuç: OSAS’da NLO inflamatuar belirteç olarak değerli olabilir. OSAS’da artan NLO, bu hastalardaki HT gibi 
komorbid durumlardan kaynaklanabilir. Bu ucuz ve pratik method, günlük klinik pratikte, OSAS hastalarında 
komorbiditeyi öngörmek için kullanılabilir. 

Anahtar Sözcükler: İnflamasyon; Nötrofil ve lenfosit orani; Obstruktif uyku apne sendromu

ABSTRACT
Objective: The role of neutrophil to lymphocyte ratio as an inflammatory marker in inflammatory conditions 
has been explored. The association between neutrophil to lymphocyte ratio, which is elevated in patients 
with obstructive sleep apnea syndrome, and hypertension in obstructive sleep apnea syndrome has been 
examined. 
Methods: A total of 232 obstructive sleep apnea syndrome patients were included in this study. A total 
of 50 subjects without obstructive sleep apnea syndrome comprised the control group. The neutrophil 
to lymphocyte ratio was calculated and recorded for each patient and control subject. The association of 
neutrophil to lymphocyte ratio to hypertension was investigated in two sub-groups of patients defined on 
the basis of the presence or absence of hypertension. 
Results: There were 100 (43.1%) female and 132 (56.9%) male patients in the study. Obstructive sleep 
apnea syndrome patients had significantly higher average neutrophil to lymphocyte ratio (1.76 ± 0.77) 
as compared to controls (1.31 ± 0.74) (p=0.000). A significant difference in neutrophil to lymphocyte 
ratio between obstructive sleep apnea syndrome patients with (3.59 ± 14.92) or without (1.72 ± 0.69) 
hypertension was found (p=0.014). 
Conclusion: Neutrophil to lymphocyte ratio may find some value as an inflammatory marker in obstructive 
sleep apnea syndrome. Elevated neutrophil to lymphocyte ratio in obstructive sleep apnea syndrome may 
arise from comorbid conditions such as hypertension in these patients.  This cheap and practical method 
may be used in daily clinical practice to predict comorbidity in OSAS patients.

Keywords: Inflammation; Neutrophil to lymphocyte ratio; OSAS; Obstructive sleep apnea syndrome; Sleep 
apnea
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INTRODUCTION
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a condition 
characterized by the recurrent obstruction in the upper 
respiratory airways with associated excessive daytime 
sleepiness and cardiopulmonary dysfunction. Hypoxia 
resulting from apnea, hypopnea, and recurrent 
interruption of sleep may lead to asphyxia, respiratory 
acidosis, hypercapnia, as well as local and systemic 
inflammation. Elevation in inflammatory markers has 
been associated with an increased risk of hypertension 
and cardiovascular diseases. Also, in OSAS patients, an 
increase in systemic inflammatory markers including 
C-reactive protein (CRP), leptin, tumor necrosis 
factor alpha (TNF-alpha), interleukin 6 (IL-6), vascular 
endothelial growth factor (VEGF), reactive oxygen 
radicals, intracellular adhesion molecule 1 (ICAM-1), 
and vascular cellular adhesion molecule 1 (VCAM-1) 
has been reported previously (1-4).

Neutrophil lymphocyte ration (NLR) is a widely 
available inflammatory marker, the role of which has 
been explored in a variety of inflammatory conditions. 
However, studies examining the association between 
NLR and OSAS are scarce in number despite 
observations suggesting the presence of a low grade 
inflammation in OSAS (5,6). Also, an increasing body of 
recent evidence points out to an association between 
OSAS and a variety of comorbid conditions, and the 
underlying inflammation may have a causative role in 
this association. 

The association of OSAS with cardiovascular conditions 
has been well established, in addition to studies linking 
OSAS with treatment resistant hypertension (HT) (7). 
In the present study, our objective was to determine an 
increase in NLR as a potential inflammatory marker in 
OSAS patients and to investigate its role in identifying 
the severity of OSAS. Also examined was the association 
between NLR and HT in OSAS, as a means for predicting 
comorbidities such as HT in subjects with OSAS. 

MATERIALS AND METHODS
A total of 232 patients with polysomnographically 
diagnosed OSAS within the past 2 year period in our 
unit were included in this study. Fifty individuals, in 
whom a diagnosis of OSAS was excluded, served as 

controls. After the study protocol was approved by the 
Institutional Ethics Committee, the data were retrieved 
from patient files. Patients with a history of infectious 
conditions within the past 2 months were excluded 
from the study. Demographic data, neck circumference, 
body mass index (BMI), apnea-hypopnea index (AHI), 
and laboratory data were retrospectively assessed 
and recorded. Venous blood sampling was performed 
8 to 12 hours prior to polysomnography (PSG), which 
was performed in our 3-bed polysomnography unit 
using a digital PSG device with a video recorder. 
Electroencephalography, electrooculography, and 
submental and bilateral tibial electromyography 
recordings were performed. Snoring was assessed 
with a tracheal microphone, while nasal cannula was 
used for air flow measurements. The respiratory effort 
was assessed using thoraco-abdominal belts, and 
the arterial oxygen saturation using pulse oximetry. 
The stages of the sleep were assessed by the same 
physician manually with 30 second epochs according 
to Rechtschaffen-Kales criteria. AHI was calculated 
based on the hourly number of apneic and hypopneic 
episodes. A diagnosis of OSAS was made when AHI 
was ≥ 5/hour, while the severity was classified as mild, 
moderate or severe when AHI was 5-15/h, 16-30/h, or 
> 30/h, respectively. NLR was calculated based on the 
ratio of the neutrophil counts to lymphocyte counts in 
routine complete blood counts and was recorded for 
each patient and control. The information on comorbid 
conditions were retrieved from patient files. The 
presence or absence of chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) was ascertained using pulmonary 
function tests values, in which a FEV1/FVC of less than 
70 was considered to denote the presence of COPD. 
Statistical Analysis: Constant variables were shown 
as mean ± standard deviation. Categorical variables 
were presented as frequency percentages. Statistical 
differences between the intervention and control 
groups were investigated with t-test and Mann- 
Whitney U test for constant variables. Categorical data 
were evaluated with chi-square test. Data was analyzed 
using SPSS 16 statistical software, with a p value of less 
than 0.05 showing statistical significance. 

RESULTS
There were 100 female (43.1%) and 132 male (56.9%) 
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patients in the study, with 52, 50, and 130 cases having 
mild (AHI: 5-15), moderate (AHI: 15-30) and severe (AHI 
> 30) OSAS, respectively. The mean age of the overall 
participants was 49.06 ± 11.161 years, while this figure 
in mild, moderate, and severe OSAS cases was 42.88 
± 10.10, 47.24 ± 10.10, and 52.24 ± 10.70 years, with 
a statistically significant difference between severe 
cases of OSAS and the two other groups (p = 0.013 
and 0.000, for moderate and mild OSAS, respectively). 
The mean neck circumference in the overall group was 
41.82 ± 5.90 cm, while it was 39.64±3.96, 40.40±3.42, 
and 43.17±6.835, in mild, moderate and severe OSAS 
subjects, respectively. Again, patients with severe 
OSAS had significantly higher neck circumference 
measurements than patients with moderate or mild 
OSAS (p = 0.013 and 0.001, respectively). The overall 
BMI was 33.9 ± 18.7, while patients with mild, moderate 
or severe OSAS had a BMI of 33.66 ± 26.48, 31.4300 ± 
8.47479, and 34.9123 ± 18.11516, respectively, with 
no significant BMI difference between the groups (p 
= 0.532). Triglyceride levels were 164.2 ± 94.8, 199 
± 109, and 221 ± 138 mg/dl, in mild, moderate, or 
severe cases of OSAS, respectively, with a significant 
difference between mild and severe cases of OSAS in 
this parameter (p = 0.038). LDL in these three groups 
were 100.2 ± 27.4, 118.1 ± 39.6, and 108.3 ± 33.5 mg/
dl, with a significant difference between moderate and 
mild cases of OSAS (p = 0.032). C-reactive protein (CRP) 
in mild, moderate and severe cases of OSAS was 0.63 ± 
1.00, 1.13 ± 2.69, and 0.59 ± 0.71 mg/dL, respectively, 
with no significant difference (p = 0.088). Leukocyte 
(WBC) count was 7.13 ± 2.05, 7.00 ± 2.07, and 7.71 
± 1.93 K/mm3, respectively in mild, moderate, and 
severe OSAS groups, and the difference between the 
groups was insignificant (p = 0.052). NLO in these 
three groups was 4.51 ± 18.70, 1.67 ± 0.82, and 1.79 
± 0.82, respectively, without a significant difference (p 
= 0.157).

The mean NLR value in OSAS patients (1.76 ± 0.77) was 
significantly higher than that among the controls (1.31 
± 0.74) (p = 0.000). 

Hypertension (HT), obstructive pulmonary disease, 
diabetes mellitus (DM), congestive heart failure (CHF), 
and goiter were present in 75 (32.3%), 36 (15.5), 36 

(15.5%), 1 (4%), and 21 (9.1%) patients. Table 1 depicts 
the distribution comorbid conditions in study groups. 
As shown, HT was significantly more frequent among 
patients with severe OSAS (p = 0.04). Obstructive 
pulmonary disease was more common among OSAS 
patients, although the difference was not significant (p 
= 0.79). DM occurred at a higher incidence in subjects 
with OSAS than in controls (p = 0.017). CHF was present 
in a single patient with severe OSAS, and the number 
of patients was inadequate for statistical comparison, 
as was the case for goiter. 

Table 1: Comorbid conditions in obstructive sleep 
apnea syndrome patients

*: Obstructive sleep apnea syndrome

Table 2 shows the results of laboratory parameters in 
patients with or without HT. Other comorbidities were 
not evaluated for NLR association due to the number 
of patients was inadequate for statistical comparison. 
OSAS patients without HT had an average CRP of 0.57 
± 1.06 mg/dL, while the corresponding value was 1.02 
± 2.04 mg/dL among those with HT, with a statistically 
significant difference between the two groups (p 
= 0.05). Also, there was a statistically significant 
difference in ESR values in OSAS patients with (21.55 ± 
19.73) or without (9.77 ± 10.99) HT (p = 0.008). Again, 
a significant difference in NLR between OSAS patients 
with (3.59 ± 14.92) or without (1.72 ± 0.69) HT was 
found (p = 0.014). 
 

Comorbidity Mild 
OSAS*

Moderate 
OSAS*

Severe 
OSAS*

Total

Hypertension (n) 12 12 51 75

% 23.1% 24.0% 39.2% 32.3%

Diabetes 
Mellitus

(n) 4 4 28 36

% 7.7% 8.0% 21.5% 15.5%

Asthma (n) 7 7 22 36

% 13.5% 14.0% 16.9% 15.5%

Congestive 
heart failure

(n) 0 0 1 1

% 0% 0% 8% 4%

Goitre (n) 6 5 10 21

% 11.5% 10.0% 7.8% 9.1%
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DISCUSSION
This study revealed that the NLR value in OSAS patients 
was higher than the controls. Furthermore, NLR in 
OSAS patients with HT was higher than NLR in OSAS 
patients without HT. These were the main findings of 
the study. 

Presence of systemic inflammation associated with 
sleep disorders may be demonstrated using blood 
markers of inflammation. The recurrent attacks 
of hypoxia-reoxygenation have been shown to be 
associated with elevated levels of pro-inflammatory 
markers (IL6, CRP, and TNF-alpha etc.). CRP and 
erythrocyte sedimentation rate (ESR) also represent 
other inflammatory markers that are frequently 
utilized in the clinical practice. Newer inflammatory 
markers such as NLO may also have role in the 
assessment of systemic inflammation. NLR is a marker 
that can be readily measured and that is influenced by 
the neutrophil-mediated innate immune responses as 
well as the acquired immune response (8). 
The prognostic significance of NLR has been 
demonstrated in a number of conditions including 
coronary artery disease, hypertension, diabetes, 
cerebrovascular disease, peripheral arterial disease, 
chronic renal disease, and in certain malignancies (9). 
However, studies examining its role in OSAS are limited 

in number. In a previous study by Korkmaz et al. NLR 
was compared among 118 patients with OSAS and 29 
healthy controls, with no significant difference based on 
a comparison in AHI defined subgroups. These authors 
concluded that NLR could represent a diagnostic or 
prognostic factor in this condition (5). On the other 
hand, the overall comparison between OSAS patients 
and controls in our study revealed a significantly 
higher NLR value in the former group. We believe 
that in a condition such as OSAS that is characterized 
by low-grade inflammation, NLR may have a value in 
demonstrating the presence of inflammation. On the 
other hand, the absence of a significant difference 
between mild, moderate, and severe OSAS in our study 
suggests that NLR may be impractical for identifying 
the severity of OSAS. 

The published data on the association between CRP 
and the severity of OSAS is controversial, with certain 
studies reporting an association, while others at odds 
with this finding (10) Another observation in our study 
was the absence of a significant difference in CRP, ESR, 
and WBC in different subgroups of OSAS severity. 
Patients with OSAS have been found to have an increased 
risk of cardiovascular and metabolic morbidities (11-
13). Particularly cardiovascular morbidities seem to 
pose a greater risk for this group of patients. A study by 

OSAS* without 
hypertension

OSAS* with 
hypertension

p value

Age 45±10 55±11 0.98

Body mass index (kg/m2) 30.55±6.74 40.66±30.29 0.06

Neck circumference (cm) 41.50±6.63 42.49±3.94 0.62

Apnea Hypopnea Index (/h) 34.40±24.85 39.53±23.34 0.38

Glucose (mg/dl) 111.27±36.042 128.95±57.34 0.06

C reactive protein (mg/dl) 0.57±1.07 1.02±2.05 0.05

White blood cells (X103/mm3) 7.24±1.92 7.78±2.12 0.33

Neutrophils (X103/mm3) 4.09±1.34 4.51±1.59 0.16

Lymphocytes (X103/mm3) 2.48±0.71 2.51±0.79 0.33

Neutrophil to Lymphocyte Ratio 1.72±0.69 3.59±14.92 0.01

Sedimentation (mm/sa) 9.77±10.99 21.55±19.73 0.00

Table 2: Characteristics of obstructive sleep apnea syndrome patients 
with or without hypertension.

*: Obstructive sleep apnea syndrome
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Khan et al. involving 139 OSAS patients, 46.12%y 37.2%, 
and 29% of the patients had cardiovascular, metabolic, 
and pulmonary comorbidities, with no difference in 
subgroups of OSAS severity (7). Comorbid conditions 
that were observed in our OSAS group included HT, 
CHF, pulmonary conditions, DM, and goiter that were 
identified in 32.3%, 4%, 15%, 15.5%, and 4% of the 
study subjects, respectively. Although these figures 
were lower compared to previous reports, they were 
consistent with published data in terms of a higher 
incidence of cardiovascular comorbidities among OSAS 
patients. 
Non-treated OSAS was associated with fatal (myocardial 
infarction, stroke, coronary artery bypass surgery, need 
for coronary angiography) or non-fatal (myocardial 
infarction or strokes) cardiovascular events (14). Since 
the comorbid conditions were identified during the 
study time period, their eventual fatal or non-fatal 
outcome is unknown. 

The reported prevalence of HT in OSAS patients varies 
between 35 and 80% (4).  Of our OSAS patient 32.3% 
were found to have HT. Although this figure was lower 
compared to previous reports, it represented the most 
common type of comorbidity in our patient group. 
Inflammation plays a significant role in the 
pathophysiology of vascular diseases. In a study by 
Balta et al. examining the association between NLR 
and vascular diseases, NLR emerged as an independent 
prognostic factor in coronary artery disease (15). Liu 
et al. found an association between increasing values 
of NLR and risk of HT development (16). In our study, 
OSAS patients had higher NLR as compared to controls. 
Similarly, NLR, which may be a marker of inflammation, 
was higher in OSAS patients with HT than in those 
without HT. Other inflammatory markers (CRP and ESR) 
were also higher among OSAS patients with HT. 
Limited sample size is one of the major limitations of 
the study, however; statistical analyses of the findings 
reveal statistical significance. Issues such as obesity 
and chronic inflammatory disorders may also have 
effect on neutrophil to lymphocyte ratio which was 
not taken into consideration in this analysis. Although 
these limitations could not be eliminated, the outcome 
of the study has significant importance on identifying 
the value of NLR in OSAS, as well as its association with 

hypertension in some subgroups. These outcomes 
contribute to the current knowledge on this era which 
is somehow controversial as explained above.

In conclusion, our results suggest that NLR may be 
utilized as an inflammatory marker in OSAS based 
on the adequately sized sample size of our study. 
However, NLR did not appear to be a useful indicator 
for the severity of OSAS. A positive correlation between 
elevated NLR and HT was found as well as between 
elevated NLR and other inflammatory markers such as 
CRP and sedimentation rate. A high NLR may represent 
an inexpensive and practical marker for predicting 
hypertension in patients with OSAS.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı pankreatit tanısında lipaz/amilaz oranı ve ortalama platelet hacminin kullanıla-
bilirliğini değerlendirmektir. 
Materyal ve Metot: Bu çalışma, üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunun erişkin yoğun bakım kliniğinde 1 
Ocak 2010 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yatan hastalar arasında retrospektif olarak yapılmıştır. Hasta-
ların amilaz, lipaz ve ortalama platelet hacim değerleri kaydedilmiştir. Baltazar skoru 1 ila 3 arasındaki hafif 
dereceli pankreatit olguları pankreatit olmayanlarla karşılaştırılmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya toplam 398 (267 pankreatit, 132 pankreatit olmayan kontrol) hasta dâhil edilmiştir. 
Ortalama yaş 58.87±18.65 iken hastaların 245 (%61.6) tanesi kadındı. Sonuçlarımıza göre, amilaz ve li-
paz değerleri hem pankreatit (sırasıyla 1779,44±1214,46 ve 1932,68±1642,06) hem de kontrol (sırasıyla 
1320,55±1252.24 ve 1719,81±1501,60) gruplarında yüksekti. Lipaz/amilaz oranlarında iki grup arasında an-
lamlı bir fark vardı (p=0.006). Pankreatit tanısında lipaz/amilaz oranının 1’den büyük olduğu değerler için 
duyarlılığı %50, özgünlüğü ise %67 olarak hesaplandı. Ortalama platelet hacmi pankreatit ve kontrol grupla-
rında farklılık göstermedi (p=0,101). 
Sonuç: Lipaz/amilaz oranı pankreatit tanısında faydalı olabilir fakat ortalama platelet hacminin bu konuda 
değeri sınırlıdır. 

Anahtar Sözcükler: Pankreatit; Amilaz; Lipaz; Ortalama platelet hacmi

ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to evaluate the utility of lipase/amylase ratio and mean platelet volume in the 
diagnosis of pancreatitis. 
Material and Method: This is a retrospective study conducted in a tertiary hospital’s adult intensive care 
unit between January 1st, 2010 and December 31st, 2015. Amylase, lipase and mean platelet volume results 
were recorded. Mild pancreatitis patients which have Balthazar score between 1 and 3 were compared to 
patients with Balthazar score of 0. 
Results: A total of 398 (267 pancreatitis, 132 non pancreatitis) patients were enrolled to the study. Mean 
age was 58.87±18.65 and 245 (61.6 %) of the subjects were female. Our results showed that mean 
amylase and lipase levels were high for both higher Balthazar score (1779.44±1214.46; 1932.68±1642.06, 
respectively) and Balthazar score of 0 (1320.55±1252.24; 1719.81±1501.60, respectively) groups. There 
was a significant difference for lipase/amylase ratio between two groups (p=0.006). The sensitivity and 
specificity to predict Balthazar score in adult pancreatitis patients with lipase/amylase ratio at>1.0 were 
50% and 6 %, respectively. Mean platelet volume did not show any difference according to Balthazar score 
levels (p=0.101).
Conclusion: Lipase/amylase ratio can be beneficial for the prediction of the severity of pancreatitis but 
mean platelet volume does not appear to be valuable marker in that manner. 
 
Keywords: Pancreatitis; Amylase; Lipase; Mean platelet volume 
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INTRODUCTION
Pancreatitis is an important clinical condition in 
the differential diagnosis of abdominal pain in the 
emergency department with an increasing incidence 
and causing significant burden on intensive care 
unit (ICU) resources (1, 2). Besides history, signs and 
symptoms, and physical examination, diagnosis is 
based on laboratory and radiologic imaging (3). In 
the laboratory analysis, elevated white blood cell 
(WBC), amylase, and lipase have been associated 
with pancreatitis but these markers showed different 
specificity and sensitivity values. Lipase/amylase 
ratio, platelet count, coagulation parameters and 
mean platelet volume (MPV) have been reported 
as inflammatory markers and could be useful in the 
diagnosis of pancreatitis (4-7). Lipase/amylase ratio was 
hypothesized to differentiate the alcoholic pancreatitis 
and biliary pancreatitis. However this differentiation is 
important to make a definitive decision whether the 
patient with elevated serum amylase and lipase levels 
are caused by pancreatitis or not and more important 
for the best patient evaluation.

As radiologic imaging method, ultrasonography (US) is 
a valuable tool but contrasted abdominal tomography 
gives more detailed information. Balthazar score is 
the pancreatitis severity classification system based 
on the abdominal computed tomography (CT) (8-10). 
Besides, magnetic resonance imaging (MRI) can be 
used in the diagnosis especially for specific populations 
that CT could not be used and/or contraindicated. 
Unfortunately radiologic imaging with US is examiner 
dependent and CT or MRI is not available in all 
healthcare settings. So, laboratory results such as 
elevated amylase and lipase levels are still important 
in the diagnosis.

In this study we aimed to assess the value of the lipase/
amylase ratio and MPV in the prediction of severity in 
adult ICU patients with pancreatitis. The importance of 
this study is the evaluation of the patient group with 
high amylase and lipase levels (higher than 3 times 
from upper limits for both markers), hospitalized 
with pre-diagnosis of acute pancreatitis but not have 
pancreatitis in the CT as the gold standard test.
 

MATERIALS AND METHODS
This is a retrospective observational study. Study 
protocol was approved by local ethical committee 
and all procedures performed according to Helsinki 
declaration. The study is on hospital-based Turkish 
population. 

All adult patients hospitalized in a tertiary-care setting 
with the diagnosis of non-traumatic pancreatitis 
between January 1st, 2010 and December 31st, 
2015have been analyzed retrospectively. Demographics 
(age, sex, diagnosis, hospitalization time, and 
prognosis), laboratory results and Ranson scores were 
recorded from hospital records in admission and after 
48 hours. 

Blood samples were collected and analyzed according 
to standard hospital procedures CELL-DYN Ruby 
(Abbott, USA) hematology device was used to analyze 
the hematology parameters. A Cobas® 6000 analyzer 
(Roche Diagnostics, USA) device was used to analyze 
the biochemical markers including amylase and 
lipase. All devices used in the analyses were located 
in the core laboratory. All devices are being calibrated 
regularly by accredited staff. Lipase/amylase ratio was 
calculated by dividing lipase result to amylase result for 
all subjects.

A 4-MDCT scanner (Siemens Healthcare, Germany) was 
used to examine the CT scans and all the procedures 
were performed according to referring hospital’s 
routine procedures. The first available contrast-
enhanced CT was re-assessed by primary radiologist 
on PACS (picture archiving and communication 
system) and Balthazar scores (between 0 and 10) were 
recorded. Patients were divided into two groups as 
group 1(subjects that having a Balthazar score of 0) 
according to CT reports. Group 2 were subjects having 
Balthazar score between 1 and 3. 

No selection criteria were applied and all patients were 
enrolled consecutively. Patients without sufficient data 
and under 18 years old were excluded from the study. 
Statistical analyses Descriptive statistics were stated 
as frequency, percentage (%) and mean ± standard 
deviation (SD). Kolmogorov-Smirnov test was used to 
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assess the normal distribution of the data. Differences 
between laboratory measurements were compared 
with Student’s t-test. For comparison of categorical 
data Chi-square test was used. Wilcoxon test was used 
to compare two paired groups’ data. One-Way-ANOVA 
test was used to compare means of three or more 
samples. All statistical tests were performed with the 
Predictive Analytics Software (PASW®, version 18, SPSS 
Inc., Chicago, IL).   

RESULTS
A total of 528 patients were screened retrospectively 
and 398 patients were included in the study. There 
was not any CT imaging available for 102 patients, 19 
patients were excluded for having insufficient recorded 
data, and 9 of them had a Balthazar score greater 
than 3. Mean age was 58.87±18.65 and 245 (61.6 %) 
of the subjects were female. Death occurred in 3 (0.8 
%) patients. According to Balthazar scoring system, CT 
severity index (CTSI) was recorded as follows:1 for 119 
(29.9%) patients, 2 for 65 (16.3%) patients, and 3 for 82 
(20.6%) patients. A total of 132 (33.4 %) patients were 
classified as level 0, meaning that they had radiological 
normal pancreas. Among group 2, 217 (81.6%) patients 
had a biliary stone as underlying cause and 49 (18.4%) 
of them were non-biliary group. Laboratory results 
were given in table 1. 
For the assessment of initial values, while amylase, 
glucose, urea, creatinine, C-reactive protein (CRP), 
hemoglobin (Hgb), hematocrit (Htc), WBC levels were 
significantly different between pancreatitis and non-
pancreatitis groups according to CT imaging; lipase, age, 
Ranson score, alanine amino transferase (ALT), calcium 
(Ca), sodium (Na), potassium (K), mean platelet volume 
(MPV), and platelets count (Plt) levels did not show 
any difference. According to ROC analyses, area under 
the curve (AUC) levels were 0.636 (amylase), 0.559 
(lipase), and 0.623 (WBC) (Figure 1). Additionally, there 
was not any correlation between amylase (p=0.803) 
and lipase (p=0.387) levels for the Balthazar score. 
After 48 hours, all parameters improved significantly, 
but sodium, hemoglobin, and MPV levels did not show 
any significant change.

Our results showed that mean amylase and lipase 
levels were high for both group 2 (1779.44±1214.46; 

1932.68±1642.06, respectively) and group 1 
(1320.55±1252.24; 1719.81±1501.60, respectively). To 
assess if there was any additional finding to distinguish 
higher Balthazar score subjects from high amylase and 
high lipase patients, we performed a subgroup analysis 
according to lipase/amylase ratio of 1. Chi-square 
analysis showed a significant difference for lipase/
amylase ratio of 1 and pancreatitis (p=0.006) (Table2).  
The sensitivity and specificity to predict the severity of 
pancreatitis with lipase / amylase ratio at >1.0 was 50 
% and 67 %, respectively.

According to subgroup analysis among group 2 (n=266) 
amylase, lipase, glucose, and ALT levels were different 
between biliary (n=217) and non-biliary (n=49) 
pancreatitis groups; but age, Ranson score, urea, 
creatinine, Ca, Na, K, CRP, Hgb, Htc, WBC, MPV, and Plt 
levels were not different between two groups. 

DISCUSSION
Our study showed that lipase/amylase ratio can be a 
useful parameter to predict the severity of pancreatitis 
patients which have elevated amylase and lipase levels 
and hospitalized in adult ICU. However, MPV does not 
seem to be used effectively for the prediction of the 
severity of pancreatitis.

Female subjects were higher in both groups and that 
was compatible with literature (11). Mean age and 
hospitalization time for pancreatitis group was also 
compatible with literature (1, 11). Death ratio in our 
study group (0.7%) was lower than literature (4-6%) 
(8,12).

The serum amylase has been used as the essential 
laboratory test in the diagnosis of acute pancreatitis 
but there are limitations to use amylase alone in 
determining the presence of acute pancreatitis. Serum 
lipase is also a widely accepted marker for the diagnosis 
of pancreatitis and derived mainly from pancreatic 
acinar cells. The sensitivity and specificity of amylase 
and lipase is limited in many clinical conditions such 
as hypertriglyceridemia, intraabdominal inflammatory 
events, parotid and submandibular pathologies, renal 
insufficiency. 
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Balthazar score of 
0

(Group 1)

Balthazar score 
between 1-3 
(Group 2)

Total p* 95% CI p**
95% CI

Gender (Female/Male)   72/60 173/93 245/153 0.049*** NA NA

Age   60.47±19.06 58.08±18.42 58.87±18.65 0.384 NA NA

Hospitalization time 
(day)

  5.53±3.86 6.44±8.14 6.14±7.03 0.222 -2.39-0.56 NA

Amylase 1320.55±1252.24 1779.81±1501.59 1627.25±1244.49 0.000 (-715.73)–
(-202.05)

NA

Lipase 1719.81±1501.59 1932.68±1642.06 1862.08±1598.11 0.211 -547.13 / 121.39 NA

Ranson H0 1.41±0.94 1.27±0.87 1.32±0.89 0.484*** NA
0.000****

Ranson H48 0.69±0.74 0.67±0.81 0.67±0.78 0.583*** NA

Glucose H0 115.03±44.80 126.83±55.46 123.04±52.51 0.041 -23.10-0.51 0.000
8.55-22.45Glocose H48 114.26±40.32 111.40±40.25 112.24±40.23 0.576 -7.18-12.89

Urea H0 42.77±35.00 36.28±21.15 38.44±26.71 0.023 0.90-12.08 0.000
3.81-7.71Urea H48 37.58±30.24 30.66±19.52 32.80±23.54 0.014 1.42-12.43

Creatinine H0 1.04±0.89 0.83±0.41 0.89±0.62 0.001 0.09-0.34 0.004
0.02-0.09Creatinine 48 0.96±0.69 0.76±0.39 0.82±0.51 0.001 0.08-0.31

ALT H0 170.57±286.92 164.41±161.27 166.46±211.25 0.786 -38.34-50.65 0.000
58.98-86.16ALT H48 103.02±190.19 90.88±91.63 94.69±130.64 0.436 -18.45-42.73

Calcium H0 8.67±0.90 8.69±0.69 8.68±0.77 0.847 -0.18-0.15 0.000
0.09-0.26Calcium H48 8.49±0.72 8.49±0.69 8.49±0.70 0.983 -0.17-0.16

Sodium H0 139.42±4.02 139.54±3.82 139.50±3.88 0.776 -0.94-0.70 0.270
-0.20-0.72Sodium H48 139.89±3.12 139.36±3.29 139.53±3.24 0.173 -0.23-1.29

Potassium H0 4.07±0.62 4.13±0.53 4.11±0.57 0.328 -0.18-0.06 0.000
0.08-0.24Potassium H48 4.05±0.59 3.99±0.56 4.01±0.57 0.390 -0.08-0.19

CRP H0 61.21±74.88 94.03±95.48 83.22±90.44 0.001 -52.81- (-12.83) 0.000
-46.91-
(22.79)

CRP H48 92.08±95.21 123.26±100.78 113.41±99.96 0.011 -55.10-(-7.24)

Hemoglobine H0 11.98±2.04 12.54±2.04 12.36±2.05 0.011 -0.99-(-0.13) 0.265
-0.34-1.22Hemoglobine H48 11.16±1.83 12.13±5.68 11.83±4.84 0.097 -2.11-0.18

Hematocrite H0 36.29±5.25 38.18±5.79 37.55±5.68 0.002 -3.08-(-0.69) 0.000
1.71-2.75Hematocrite H48 34.17±4.98 36.11±5.09 35.51±5.14 0.002 -3.14-(-0.74)

White blood cell H0 9.98±4.69 11.80±5.16 11.19±5.08 0.001 -2.88-(-0.76) 0.000
1.52-2.53White Blood Cell H48 8.71±4.50 10.13±4.69 9.69±4.68 0.012 -2.52-(-0.32)

MPV H0 9.24±1.78 8.93±1.67 9.03±1.71 0.101 -0.05-0.67 0.452
-0.24-0.11MPV H48 9.09±1.78 8.94±1.61 8.99±1.66 0.451 -0.24-0.55

Platelets H0 226.69±86.98 239.38±91.19 235.17±89.91 0.190 -31.71-6.33 0.000
11.52-23.52Platelets H48 214.75±82.77 222.76±88.57 220.28±86.76 0.444 -2 8.58-12.56

*: Independent Samples t-test , **: Paired Sample t-test, *** Chi-square test, ****Wilcoxon test, CI: Confidence Interval. 
Reference values for the parameters: Amylase: 28-100 U/L,  Lipase: 13-60 U/L,  Glucose: 74-106 mg/dL, Urea: 13-43 mg/dL, Creatinine: 0.5-0.9 mg/
dL, ALT: 5-33 U/L, CRP: 0-5 mg/L, Calcium: 8.4-10.4 mg/dL, Sodium: 136-145 mmol/L,  Potassium: 3.5-5.1 mmol/L,  Hematocrit: 34.8- 45 RU,  White 
blood cell count: 3.9-11.7x103/mm3,  Mean platelet volüme: 7.2-11.1 fL,  Platelet count: 130-400x103/mm3)

Table 1. Laboratory results of the groups. 
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However we can increase specificity of serum amylase 
levels by using a higher cutoff (3 times more than 
upper limit) and serum amylase levels does not 
correlate with etiology or severity (3, 13). It has been 
reported that serum lipase is more specific for alcoholic 
acute pancreatitis because most people with acute 
pancreatitis will have an elevated amylase, the benefit 
of adding a serum lipase test in the management of 
patients with acute pancreatitis is not clear (14). In our 
study, our subjects had high amylase and lipase levels 
(3 times more than upper level) too, and 132 of 398 
(33%) subjects had a Balthazar score of 0. That may 
show that none of these markers are efficient in the 
diagnosis.

Amylase and lipase were studied as a marker of 
the severity of pancreatitis but no correlation was 
reported (15, 16). Gomez et al. suggested to use lipase 
alone rather than using with amylase to reduce costs, 
but amylase is still a very widely accepted marker 
in the diagnosis of pancreatitis (17, 18). Lipase/
amylase ratio was suggested to differentiate alcoholic 
pancreatitis from biliary pancreatitis (6). Devanath 
et al. reported that a lipase/amylase ratio of 3 can 
be useful to differentiate alcoholic pancreatitis from 
other etiologies but not useful in prediction of severity 
(7). Tenner et al. reported a specificity of 100% and 
sensitivity of 31% for the serum lipase/amylase ratio 
greater than 5 (19). However, in their retrospective 
analysis of 56 patients (36 of them had alcoholic 
pancreatitis), King et al. reported that lipase/amylase 
is not sufficient to distinguish alcoholic from non-
alcoholic acute pancreatitis (20). Our results suggested 
that, elevated lipase/amylase ratio (≥1) may predict 
the severity of ICU patients with pancreatitis. 

Beyazit et al. reported that decreased MPV levels 
are decreased in acute pancreatitis (8.06±0.71 fL vs. 
8.63±0.62 fL) and may provide additional information 
about severity (4). Additionally, Okuturlar et al. 
reported that MPV was higher in biliary pancreatitis 
than non-biliary pancreatitis (8.42±1.04 vs. 8.07±1.02) 
and could be an indicator of infection in early phases 
(14). Our results showed that there was no difference 
for MPV between higher and lower Balthazar score 
groups. That can be a result of the difference between 

study methods. Because, in referenced studies acute 
pancreatitis diagnosis was based on the presence 
of severe abdominal pain, vomiting, epigastric 
tenderness, and high serum amylase levels. However, 
in our study, severity classification was based on CT 
evaluation as gold standard in addition to clinical signs 
and high serum amylase and lipase levels. 

Table 2. Crosstab of lipase:amylase ratio for the differential 

of pancreatitis and non-pancreatitis patients.

Figure 1. ROC curves for amylase, lipase, and WBC levels for 

the severity of pancreatitis.

CONCLUSION
Our findings suggested that lipase/amylase ratio can be 
beneficial to predict the severity of acute pancreatitis 
in adult ICU patients. However, MPV did not seem to be 
a good marker to predict the severity of pancreatitis. 
Further studies for specific patient groups such as 
pediatric and high CTSI patients can be beneficial.

Severity of Pancreatitis

Balthazar score 0 Balthazar score 1-3

L/A ratio <1 30 110

L/A ratio ≥1 62 112

Sensitivity = 112/222=50%; specificity =62/92=67%
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ÖZET
Os sacrum sakral, lumbosakral ve sakroiliak şekil bozuklukları veya yaralanmalarının tedavisinde füzyon 
ve stabilizasyon alanına dahil edilen önemli bir kemiktir. Bu çalışmada kuru os sacrum örnekleri üzerinde 
detaylı morfometrik ölçümler yapılması amaçlandı. Çalışma Erciyes Üniversitesi Anatomi Anabilim dalın-
da bulunan 47 sacrum ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anatomi Anabilim dalından gelen 5 adet os sac-
rum örnekleri üzerinde 0.01 milimetre (mm) duyarlılığındaki dijital kumpas kullanılarak yapıldı. Kuru kemik 
örneklerinde yaş ve cinsiyet ayırımı yapılmadı. Os sacrum kemiği üzerinde hiatus sacralis uzunluğu, cornu 
sacraleler arası mesafe gibi 10 adet parametrede ölçümler yapıldı. Os sacrum’un normal anatomik yapısının 
ve morfometrik değerlerinin iyi bilinmesi, bu bölgeye uygulanan operasyonlar sırasında muhtemel kompli-
kasyonları önleyebilir. Bu çalışmanın os sacrum’a yönelik cerrahi yaklaşımlarda cerrahlar ve klinisyenlere ya-
rarlı olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca epidural kaudal anestezinin inguinal, ürogenital, rektal bölgeye yapılan 
operasyonlarda uygulamasından ve komplikasyonların azaltılmasında kullanılan yöntem olmasından dolayı 
bu çalışmanın anatomik rehber olacağı kanaatindeyiz.   

Anahtar Sözcükler: Sakrum; Morfometri; Hiatus sacralis; Cornu sacrale  

ABSTRACT
Os sacrum sacral is an important bone included in the fusion and stabilization area in the treatment of the 
lumbosacral and sacroiliac shape disorders. In this study, the purpose was to make detailed morphometric 
measurements on os sacrum samples. 
The study was conducted on the 5 os sacrum samples brought from Sivas Cumhuriyet University, Anatomy 
Department, and on 47 sacrum samples that were brought from Erciyes University Anatomy Department 
by using a digital compass with 0.01-millimeter (mm) sensitivity. Age and gender discriminations were not 
made on the dry bone samples. Ten different measurements were performed on the os sacrum like the 
length of the hiatus sacralis and the distance between cornu sacrales. The length of the hiatus sacralis was 
measured as 19,84±9,32 mm in average. The minimum measurement value was determined as 6,85 and 
the maximum measurement value was determined as 48,80 mm. The distance between cornu sacrales was 
determined to be 12,63±3,02 mm in average. The distance between the foramina sacralia posteriora (S2) 
height and the apex of the hiatus sacralis was found to be 21,69±6,86 mm. The width of the canalis sacralis 
was measured as 20,85±3,62 mm in average. 
Knowing the normal anatomic structure and morphometric values of the os sacrum well may avoid possible 
complications that may occur during surgeries in this area. We believe that this study will be useful for 
surgeons in surgical approaches to os sacrum. In addition, we also believe that the present study will be an 
anatomic guide for surgeons because the caudal anesthesia is applied in operations in inguinal, urogenital 
and rectal areas, and it is the method used to reduce the complications.

Keywords: Sacrum; Morphometri; Hiatus sacralis; Cornu sacrale

 

SAKRUM KEMİĞİNİN MORFOMETRİK 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Morphometric Evaluation of the Sacrum

Seher YILMAZ1, Adem TOKPINAR1, Kenan AYCAN2,  Rabia Tuğçe TUTKUN2, 
Aysun Güler KANTER2, Kaan ÇİMEN3, Sümeyye UÇAR2,Hatice SUSAR2

1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Anatomi AD, Yozgat

2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Anatomi AD, Kayseri

3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Anatomi AD, Sivas

Seher YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi

Adem TOKPINAR, Arş. Gör.

Kenan AYCAN, Prof. Dr.

Rabia Tuğçe TUTKUN, PhD

Aysun Güler KANTER, PhD

Kaan ÇİMEN, Sümeyye UÇAR, PhD

Hatice SUSAR, Dr. Öğr. Üyesi

İletişim: 

Dr. Öğr. Üyesi Seher YILMAZ

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Anatomi Anabilim Dalı

Tel: +90 03542126201,5363446763

e-mail: 

sehery38@hotmail.com,  

seher.yilmaz@bozok.edu.tr

Geliş tarihi/Received: 23.02.2018

Kabul tarihi/Accepted: 13.07.2018

DOI: 10.16919/bozoktip.397912

Bozok Tıp Derg 2018;8(4):13-7
Bozok Med J 2018;8(4):13-7

13

ORJİNAL ÇALIŞMA 



14

YILMAZ ve ark.
Sakrum Kemiği Morfometrisi

Bozok Tıp Derg 2018;8(4):13-7
Bozok Med J 2018;8(4):13-7

GİRİŞ 
Pelvis iskeleti az oynar eklemler vasıtasıyla birbirleriyle 
birleşen dört adet kemikten meydana gelir. 
Bunlardan çift olanlar os coxae diğerleri os sacrum 
ve os coccygis’dir. Pelvis iskeleti gövdeden gelen 
kuvvetin uyluğa, uyluktan gelen kuvvetin de gövdeye 
aktarılmasını sağlar. Beş adet omurun birleşmesinden 
oluşan os sacrum, büyük ve üçgen şeklinde bir kemik 
olup, pelvis iskeletinin arkasında bulunur. Yukarıda 
bulunan basis osis sacri son lumbal vertebra ile aşağıda 
bulunan apex osis sacri ise os coccygis ile eklem yapar 
(1, 2).

Kronik bel ağrılarının önlenmesi ve lomber spinal 
bozuklukların tedavisi gibi birçok ameliyatta analjezi 
ve anestezi uygulamalarında epidural boşluğa yönelik 
sakral uygulamalar tercih edilmektedir (3, 4). Epidural 
kaudal anestezinin güvenilirliği ve başarısı, çeşitli 
yazarların belirttiği gibi sakral hiatusun anatomik 
varyasyonlarına bağlıdır (5). Ayrıca bu bölgeye yapılacak 
cerrahi girişimlerde nöral yapıların korunması klinik 
olarak önemlidir. Bu nedenle os sacrum’un normal 
anatomik yapısının ve morfometrik değerlerinin iyi 
bilinmesi, bu bölgeye uygulanacak operasyonlar 
sırasında muhtemel komplikasyonların önlenmesi 
açısından doktorlara yardımcı olmaktadır (6). Dural 
kesenin delinmesini önlemek ve çevresindeki yapıları 
korumak için canalis sacralis’e girişlerde dikkatli 
olunması gerekir (7). Spina bifida (SB) ayrık ya da açık 
omurga anlamında kullanılır. Spina bifida özellikle 
myelomeningosel olmak üzere omuriliği etkileyen 
birçok biçimde görülebilir. Spina bifida omurganın 
konjenital kapanma defektidir. Myelodisplazi, 
myelomeningosel, konjenital spinal kord defekti ve 
nöral tüp defekti (NTD) tanımların tümü spina bifidayı 
tanımlamada kullanılmaktadır. Spina bifida okülta 
daha çok lomber veya sakral bölgede meydana gelir. 
Çoğu zaman kemik anomalisi vardır ancak kas yapısı 
normaldir. Sırtta orta hatta genellikle bir yumru/şişlik, 
kıllanma, kızarıklık ve/veya nevuslardan herhangi biri 
görülebilir. Bir yüzyıldır bilinmesine karşın etiyolojisi 
tam olarak anlaşılmadı, genetik ve çevresel faktörlerin 
kombinasyonuyla meydana geldiği düşünüldü. 
Çocuklardaki medulla spinalis hasarı zamanla daha 
kötüye gitmez, fakat hayat boyu devam eder (9). Spina 
bifida veya spinal disrafizm insanın yürümeye başladığı 

günden beri mevcuttur. Bir takım antropolojik kazılarda 
myelomeningosel ile doğan infantlarda tipik olarak 
görülen açık omurgalara rastlanmıştır (8). Aslında 
spina bifida gestasyonun 22. ve 28. günleri arasında 
nöral tüpün yetersiz kapanması sonucu oluşan merkezi 
sinir sistemi hastalığıdır. Çocukluk çağında karşımıza 
çıkabilecek nörogelişimsel bozukluklar arasında 
Serebral  palsi’den sonra 2. Sırada yer alır (10).

Bu çalışmada kuru os sacrum örnekleri üzerinde detaylı 
morfometrik ölçümler yapılması amaçlandı. Cerrahi 
girişimler sırasında dikkat edilmesi gereken anatomik 
parametrelerin çoğu tanımlandı. Kuru sakrum kemikleri 
üzerinde belirtilen parametrelerin  ortalama indeks 
değerlerini hesaplayıp aynı zamanda bu ölçümlerin 
cerrahlara başarılı bir operasyon ve anestezi için yardım 
sağlayacağını düşünmekteyiz.
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Ölçümler Erciyes Üniversitesi bulunan 47 os sacrum ve 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Anatomi Anabilim 
dalından gelen 5 adet os sacrum örnekleri üzerinde 
0.01 milimetre (mm) duyarlılığındaki dijital kumpas 
kullanılarak yapıldı. Kuru kemik örneklerinde yaş ve 
cinsiyet ayırımı yapılmadı çünkü sakrum kemiği genelde 
os coxae ile birlikte iken yaş ve cinsiyet ayrımı daha 
kolay yapılmaktadır. Ancak sakrum kemiği tek olarak 
incelendiğinde yaş ve cinsiyet tespiti yapılırken hata 
payı yüksek olduğundan dolayı bizim çalışmamızda 
göz ardı edildi. Tüm simetrik veriler iki taraflı ölçüldü. 
Fraktürleri, patolojisi, aşınma ve yırtılmaları olan 
kemikler çalışmaya dahil edilmedi.

Ölçüm yapılan değişkenler
1. Hiatus sacralis uzunluğu
2. Cornu sacraleler arası uzunluk 
3. Foramina sacralia posteriora’lar (S2) arası mesafenin, 
hiatus sacralisin tepe noktasına olan uzaklığı  
4. Canalis sacralis genişliği
5.Crista sacralis lateralislerin en üst noktaları arasındaki 
mesafenin, hiatus sacralisin tepe noktasına olan 
uzaklığı 
6. Foramina sacralis posteriorlar arasındaki mesafenin 
(S2), basis osis sacri’ye olan uzaklığı
7. Hiatus sacralisin en üst noktasının, sağ crista sacralis 
lateralisin en üst noktasına olan uzaklığı
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8. Hiatus sacralisin en üst noktasın, sol crista sacralis 
lateralisin en üst noktasına olan uzaklığı
9. Os sacrumun yüksekliği
10. Apex osis sacrinin, hiatus sacralisin en üst noktasına 
olan uzaklığı ölçüldü.

 
Şekil 1. Os sacrum’un facies dorsalis’inde 1, 2, 3, 4 ve 6 
numaralı parametrelere ait ölçümler       

Şekil 2. Os sacrum’un facies dorsalis’de 5, 7, 8, 9 ve 10 
numaralı parametrelere ait ölçümler             

                       
                          
 

Şekil 2.  Hiatusun değişik şekilleri a-d. Düzensiz şekil 
b. V şeklinde c. U şeklinde e. Canalis sacralisin komple 
arka duvarının oluşmaması f. Dumplle şekli

İstatistiksel Analiz
Çalışmamızın verileri, SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) 15.0 programına yüklenerek bilgisayar 
ortamına aktarıldı, istatistik analizi yapıldı. Verilerin 
özeti ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi. 

BULGULAR
Hiatus sacralis uzunluğu ortalama 19,84±9,32 mm 
olarak ölçüm yapıldı. Minimum ölçüm değeri 6,85 
maximum ölçüm değeri 48,80 mm olarak belirlendi. 
Cornu sacraleler arası uzaklık ortalama 12,63±3,02 
mm olarak belirlendi. Foramina sacralia posteriora (S2) 
arasındaki mesafe denilebilir ile hiatus sacralisin en üst 
noktası arasındaki mesafe 21,69±6,86 mm bulundu. 
Canalis sacralisin genişliği ortalama 20,85±3,62 mm 
olarak ölçüldü.
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Tablo 1. Os sacrum’un facies dorsalisine ait ölçüm 
değerleri (mm)

Crista sacralis lateralisler arası mesafe ile hiatus 
sacralisin en üst noktası arası mesafe 38,19±12,92 mm, 
foramina sacralis posteriora (S2) ile basis osis sacri 
arası mesafe 64,27±5,05 mm, hiatus sacralisin en üst 
noktası ile sağ crista sacralis lateralis arası 64.34±9,91 
mm, hiatus sacralisin en üst noktası sol crista sacralis 
lateralis arası 67,81±11,93 mm bulundu. Os sacrumun 
yüksekliği 104,65±14,38 mm, apex osis sacri- hiatus 
sacralisin en üst noktası arası mesafe 29,84±11,05 mm 
olarak ölçüldü. 

                            
                                 

Grafik 1. Os sacrumun ölçülen parametrelere değerleri
Boxplot grafi kullanılarak veriler ortanca (1. Çeyrek- 3. 
Çeyrek olarak) ifade edildi.

 

TARTIŞMA
Sakrumun gelişimi, tipik bir omuriliğin kemikleşmesini 
andırır. Kemikleşmenin ikincil merkezleri ergenlik 
çağından sonra ortaya çıkar ve tüm sakral vertebralar 
birbirleriyle kaynaşmaya başlar. Primer merkezlerin 
oluşumundaki herhangi bir kusur sakral kanalın eksik 
oluşumuna ve tabakanın eksik kemikleşmesine neden 
olur (11).

Sakral hiatusun şekli ve kapsamı hakkında bilgi 
önemlidir, çünkü epidural kaudal analjezinin üroloji, 
proktoloji, genel cerrahi ve jinekolojide verildiği yerdir 
(12).

Bununla birlikte, başarılı bir prosedür için anatomik 
doğrulama ve sakral hiatusun ortak yapısal 
modifikasyonu hakkında bilgi gerekmektedir (13).

Epidural kaudal anestezi, ortopedi uzmanı tarafından 
lumbal ve spinal bozuklukların tanı ve tedavisinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır ve başarı oranı% 70 - 
80'dir. Olguların yaklaşık% 7.7' sinde epidural kaudal 
anestezi sakral hiatusun olmaması nedeniyle başarısız 
olmaktadır (14).

Epidural kaudal anestezinin güvenilirliği ve başarısı 
sakral hiatusun anatomik varyasyonlarına bağlıdır (14, 
15, 16)

Başaloğlu ve ark. (6), yapmış olduğu 60 adet kuru os 
sacrum kemiği üzerinde sakrum yüksekliğini ortalama 
10.20 ± 1.02 cm olarak hesapladı. Bizim çalışmamızda 
ise ortalama sakrum yüksekliğini 104,65±14,38 
mm olarak hesapladık. Bu iki çalışma benzerlik 
göstermektedir.

Mishra ve ark. (17), Agra bölgesine ait 116 kuru os 
sacrum (74’ü erkek 42’si kadın) üzerinde yapmış olduğu 
çalışmada, os sacrum yüksekliğini erkeklerde ortalama 
107.53 mm, kadınlarda 90.58 mm olarak ölçmüştür. 
Bizim çalışmamızda ise os sacrum yüksekliği ortalama 
98,6 mm olarak belirlendi.

Comas ve ark. (18), Çinli, Siyahi, Afrikalı erkek ve kadınlar 
üzerinde yapmış oldukları çalışmada; bölgesel, ırksal 

Değişkenler Ölçüm 
yapılan 
kemik 
sayısı

Ortalama ve 
standart sapma

x ss

Minimum Maximum

1 43 19,84±9,32 6,85 48,80

2 41 12,63±3,02 6,58 21,16

3 44 21,69±6,86 3,46 38,80

4 36 20,85±3,62 13,20 29,00

5 45 38,19±12,92 12,39 67,11

6 46 64,27±5,05 47,20 76,10

7 44 64.34±9,91 40,59 100,71

8 46 67,81±11,93 45,70 103,30

9 36 104,65±14,38 73,66 154,70

10 35 29,84±11,05 13,43 58,05
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ve cinsiyet farklılıklarının os sacrum’un morfometrik 
ölçümleri üzerinde etkili olabileceğini bildirmiştir. 
Bazı sonuçların farklı çıkmasının sebebi olarak metod 
değişiklikleri ve materyal farklılıkları gösterilebilir. 
Ayrıca os sacrum’la ilgili yapılan çalışmalarda üzerinde 
çalışılan bireyler arasındaki ırksal ve beslenme 
farklılıkları, yaş ve cinsiyet farklılıkları, genetik ve sosyo 
ekonomik faktörler, bulunan sonuçların birbirinden 
farklı olmasına sebep olabilir (18).

Esenkaya ve ark. (19), kuru kemik örnekleri üzerinde 
elde edilen morfometrik ölçümlerdeki sayısal 
farklılıklarda anatomik varyasyonların ve ayrıca kuru 
kemik örneklerinde zamanla, özellikle yüzeyel, köşeli 
veya uç bölgelerde meydana gelen aşınmaların etkili 
olabileceği olabileceğini bildirdi.

Art. sacroiliaca’nın ayrılması ile karakterize stabil 
olamayan pelvis yaralanmaları, erken dönemdeki 
morbidite ve mortalitenin yanı sıra geç dönemde sürekli 
ağrı, fonksiyonel kısıtlılık gibi ciddi problemlere neden 
olabilmektedir. Pelvisin arka bölümünde ortaya çıkan 
yaralanmalar, os sacrum kırıkları, art. sacroilica’nın 
kırıklı çıkıkları ve saf sakroiliak dislokasyonlar şeklinde 
gruplara ayrılır. Yaralanma tipine göre cerrahi 
yaklaşımlar planlanır (20, 21).

Bu nedenle os sacrum’un columna vertebralis-
pelvis bağlantısındaki önemli rolünün, özel anatomik 
yapısının ve morfometrik değerlerinin iyi bilinmesinin 
ve bu özelliklerin ortaya çıkardığı kendine özgü 
biyomekaniksel özelliklerinin bilinmesi; bu bölgeye 
yapılacak operasyon ve anestezi girişimlerinin 
başarı derecesini artıracağını, ayrıca oluşabilecek 
komplikasyonların en aza indirgenmesine katkı 
sağlayacağını ve bu konuda yapılacak diğer çalışmalara 
ışık tutacağını düşünmekteyiz.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmamızdaki amacımız Elastofibroma Dorsi tanısı ile opere edilen hastaların verilerini literatür 
eşliğinde retrospektif olarak inceleyerek elde edilen klinik sonuçları sunmaktır. Ayrıca Elastofibroma Dorsi için 
tanı ve tedavi algoritması önermektir.
Materyal ve Metod: Bu çalışmada kliniğimizde Ocak 2010- Ağustos 2017 yılları arasında patoloji raporları ile 
elastofibrom tanısı alan 31 hasta (toplamda 39 vaka) geriye dönük olarak incelendi.  Hastaların cinsiyetleri, 
yaşları, şikâyetleri, tümörün lokalizasyonu, hastanın dominant ekstremitesi, ailesel yatkınlık hikâyesi olup ol-
madığı, tanı için uygulanan işlemler ve karşılaşılan komplikasyonlar değerlendirildi. 
Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 60,8±5,5 olarak saptandı. Kadın erkek oranı 26/5’dir. Yirmi beş (%80,6) 
hasta semptomatikti. Altı (%19,4)hasta ise başka bir nedenle torakotomi yapılırken tanı aldı ED tanısı alan 5 
erkek hastanın 4 tanesinin aktif şikâyeti olmadığı tespit edildi. 
Sekiz (%25,8) hastanın kitlesinin bilateral olduğu tespit edildi.  Bilateral kitlesi olanların ailesel yatkınlık oranı 
istatiksel olarak anlamlı değildi. (p=0,96) Yirmidört hastanın sağ ekremitesinin yedi hastanın sol ekstremite-
sinin dominant olduğu tespit edildi. Dominant ekstremite ile tümör lokalizasyonlarının istatiksel testlerinde 
anlamlı sonuç elde edilmedi. Hastaların anamnezinde birinci derece akrabalarında benzer rahatsızlık tarif-
leyen sadece 4 hasta mevcuttu. Bu hastaların verileri ile yapılan istatiksel analiz sonucu anlamlı bir sonuca 
ulaşılamadı.
Sonuç: Tanı için ayrıntılı anamnez ve fizik muayeneye ilaveten yapılacak olan radyolojik tetkikler ile Elasto-
fibroma Dorsi (ED) tanısı konulması güvenilir şekilde yapılabilir.  Ek girişimsel işlemler sadece Elastofibroma 
Dorsi (ED) tanısının konulamadığı hastalara yapılmalıdır. Tedavi için semptomatik hastalarda tümörün total 
olarak çıkartılması yeterlidir. Asemptomatik hastalarda cerrahi yapmak, düşükte olsa var olan akut ve kronik 
komplikasyon riski nedeniyle gereksizdir.

Anahtar Sözcükler: Cerrahi; Fibroma; Tomografi; Yumuşak doku tümörü  

ABSTRACT
Aim: The object of this study is to analyze the data of the patients who had been operated due to the diagnosis 
of elastofibroma dorsi, with literature retrospectively and presenting the clinical results. Also proposing a 
diagnosis and treatment algorithm for elastofibroma dorsi.
Material and Method: In our study 31 patients (39 cases in total) diagnosed with elastofibroma dorsi by 
pathology reports in our clinic between January 2010 – August 2017 were examined retrospectively. The 
gender, age, complaints of the patients, localization of the tumor, dominant extremity of the patient, having a 
familial diathesis, operations conducted for the diagnosis and the complications encountered were assessed. 
Results: The average age of the patients is determined as 60.8±5.5. The female/male ratio is 26/5.  Twenty-
five (80.6%) patients are symptomatic. Six (19.4%) patients were diagnosed while conducting thoracotomy, 
4 out of 5 male patients who got diagnosed with elastofibroma dorsi were determined not to have active 
complaints.  It was determined that eight (25.8%) patients have a bilateral bulk. Familial diathesis ratio of 
the patients with bilateral bulk was not significant. (p=0.96) Right extremity of twenty-four patients and 
left extremity of seven patients were determined as dominant. A significant result could not be obtained in 
the statistical tests of dominant extremity and tumor localization. During the anamnesis of the patient only 
4 of them described a similar disease among their first-degree relatives. The results of statistical analysis 
performed with the data of these patients could not be significant. 
Conclusion: By radiological examinations in addition to detailed anamnesis and physical examination, 
elastofibroma dorsi can be diagnosed confidently. Extra interventional operations should be conducted for 
the patients who cannot be diagnosed with elastofibroma dorsi. To treat the symptomatic patients removing 
the tumor totally is sufficient. Performing a surgical operation to the asymptomatic patients is unnecessary 
due to the acute and chronic complication risk even at low levels. 

Keywords: Fibroma; Surgery; Soft tissue neoplasms; Tomography.
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GİRİŞ
Elastofibroma dorsi (ED) klinisyenler tarafından nadir 
görülen, semptomatik vakaların daha çok 60 yaş 
üstü kadın hastalarda olduğu benign yumuşak doku 
tümörüdür. İlk kez Jarvi ve Saxen tarafından 1959’da 
tanımlanmıştır.(1) Adını tümörün stromasında bulunan 
elastin liflerden ve tümörün en sık izlendiği bölgeden 
alır.
2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yumuşak 
doku tümörleri sınıflandırılmasında benign fibroblastik 
miyofibroblastik tümör olarak tanımlanmıştır.(2) 
Patogenezi halen net bir şekilde anlaşılamamıştır. 
Ender gözükmesi nedeniyle tanı ve tedavi algoritması 
henüz net değildir.
Bu çalışmadaki amacımız 2010 ile 2017 yılları 
arasında opere edilen 31 ED tanılı hasta, literatür 
eşliğinde retrospektif olarak incelenerek elde edilen 
klinik sonuçları sunmak ve tanı ve tedavi algoritması 
önermektir.
 
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu çalışmada kliniğimizde Ocak 2010- Ağustos 2017 
yılları arasında patoloji raporları ile elastofibrom 
tanısı alan 31 hasta (toplamda 39 vaka) geriye 
dönük olarak incelendi.  Hastaların cinsiyetleri, 
yaşları, şikâyetleri, tümörün lokalizasyonu, hastanın 
dominant ekstremitesi, ailesel yatkınlık hikâyesi olup 
olmadığı, tanı için uygulanan yöntemler ve karşılaşılan 
komplikasyonlar değerlendirildi. 

Bütün hastalar preoperatif kan tetkikleri, akciğer grafisi 
ve solunum fonksiyon testi ile birlikte preoperatif 
değerlendirme için anestezi polikliniğine yönlendirildi. 
Bütün operasyonlar genel anestezi altında scapula 
altındaki kitlenin palpasyonu sonrası, kitle üzerine 
yapılan kesi ile yapıldı. Cilt, ciltaltı dokular, latistumus 
dorsi ve serratus anterior kasları koterize edilerek 
geçildi. Kitlenin palpe edilmesinden sonra kitle total 
olarak çıkarıldı. Supskapular alana bir adet hemovak 
konuldu. Kesilen katlar anatomik plana uygun olarak 
kapatıldı. Bütün hastalar entübe olarak yoğun bakıma 
çıkarıldı, aynı tip medikal tedavi verildi.
Hastaların hiçbirisinde preoperatif tanıyı doğrulamak 
açısından girişimsel işlem uygulanmadı. Hastaların 
tanıları için anamnez, fizik muayene ve radyolojik 
tetkikler yeterli oldu.

Çalışmadan elde edilen bulguların istatistiksel analizleri 
için IBM SPSS Statistics Version 23 programı kullanıldı. 
Kategorik değişkenler için vaka sayısını ve yüzdesini 
kullanılırken,  kantitatif değişkenler için ise ortalama 
ve standart sapma kullanıldı. Nominal değişkenler için 
student t test ve fisher’ın kesin ki kare testi kulanıldı. 
İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak %5  (p<0.05)  
alınmıştır. 
 
BULGULAR
Hastaların ortalama yaşları 60,8±5,5 olarak saptandı. 
Kadın/erkek oranı 26/5’dir. ED tanısı alan 5 erkek 
hastanın 4 tanesinin aktif şikâyetinin olmadığı ve başka 
bir nedenle torakotomi yapılırken kitlenin tesadüfen 
fark edilip çıkarıldığı tespit edildi. 

Onsekiz hastada özellikle kol hareketleri sırasında artan 
ağrı %58,0 ile en sık saptanan semptomdu. Scapula 
altında ele gelen şişlik ise ikinci sıklıkta karşılaştığımız 
semptomdu ve 12 (%38,7) hastada tespit edildi. Ağrı ve 
şişlik şikâyetlerinin birlikte olduğu 5 (%16,1) hasta vardı. 
Sadece 1 hastamızın özellikle kol hareketleri sırasında 
oluştuğunu ifade ettiği ve scapula alt kısmından 
gelen sesten şikâyetçiydi. Altı hastamız (%19,4) ise 
asemptomatikti. Bu hastalarımız başka bir nedenle 
torakotomi yapılırken kitlenin tesadüfen saptanması 
üzerine kitle eksizyonu yapıldı. Semptomatik hastaların 
kadın cinsiyetinde daha fazla olduğu istatiksel olarak 
anlamlı olarak bulundu. (p=0,03) Semptomların; 
yaş, ailesel yatkınlık ve komplikasyonlar ile yapılan 
istatistiksel analizler sonucunda ise anlamlı sonuca 
ulaşamadı.

Sekiz hastanın kitlesinin bilateral olduğu tespit edildi. 
Bilateral kitlesi olan 8 hastanın ortalama yaşı 59,7±3,7 
olarak saptandı. bilateral kitlesi olan hastaların 
ailesel yatkınlıkları araştırıldığında sadece 1 hastanın 
ailesinde benzer şikâyetleri olan birisi olduğu ve bu 
nedenle ameliyat olduğu öğrenildi. Bilateral kitlesi 
olan hastaların ailesel yatkınlık oranı istatiksel olarak 
anlamlı değildi. (p=0,96) 
Yirmidört hastanın sağ ekstremitesini dominant 
olarak kullandığı tespit edilirken bu hastaların tümör 
lokalizasyonlarına bakıldığında (bilateral olan hastalar 
iki grubada dâhil edilmiştir); sağ taraftan toplamda 21 
tane tümör eksizyonu yapılırken sol taraftan ise 9 tane 
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tümör eksizyonu yapıldığı tespit edildi. Dokuz hastanın 
ise sol ekstremitesini dominant olarak kullandığı ve bu 
hastaların tümör lokalizasyonlarına bakıldığında sol 
tarafta 4 sağ tarafta ise 5 adet tümör olduğu tespit edildi. 
Dominant ekstremite ile tümör lokalizasyonlarının 
istatiksel testlerinde tümörü bilateral olan hastaların 
her iki gruba eklenmesiyle p=0,26, bilateral tümörü 
olan hastaların her iki gruptanda çıkartılmasıyla p=0,41 

olarak saptandı. Her iki sonuçta istatiksel olarak anlamlı 
değildi.
Hastaların anamnezinde birinci derece akrabalarında 
benzer rahatsızlık tarifleyen sadece 4 hasta mevcuttu. 
Bu hastaların verileri ile yapılan istatiksel analiz sonucu 
anlamlı bir sonuca ulaşılamadı.

Hastaların dermografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.

YAŞ CİNSİYET SEMPTOM LOKALİZASYON DOMİNANT 
TARAF

AİLESEL 
YATKINLIK

KOMPLİKASYON

62 K AĞRI ŞİŞLİK BİLATERAL SAĞ YOK YOK

63 K AĞRI SAĞ SAĞ YOK YOK

57 K ŞİŞLİK KOL HAREKETİ 
SIRASINDA SES GELMESİ

BİLATERAL SAĞ YOK YOK

55 K AĞRI BİLATERAL SAĞ YOK YOK

62 E OPERASYON SIRASINDA SAĞ SOL YOK YOK

60 K ŞİŞLİK SOL SAĞ YOK YOK

65 K AĞRI SAĞ SAĞ VAR YOK

67 K AĞRI BİLATERAL SAĞ YOK HEMATOM

57 K AĞRI BİLATERAL SAĞ YOK YOK

56 K AĞRI SAĞ SAĞ YOK YOK

64 K AĞRI ŞİŞLİK SAĞ SAĞ YOK YOK

59 K AĞRI BİLATERAL SOL YOK HEMATOM

52 K AĞRI SAĞ SAĞ YOK YOK

62 K ŞİŞLİK SAĞ SAĞ YOK YOK

60 K AĞRI ŞİŞLİK BİLATERAL SOL YOK YOK

45 K ŞİŞLİK SAĞ SAĞ VAR YOK

63 K OPERASYON SIRASINDA SAĞ SAĞ YOK YOK

57 K OPERASYON SIRASINDA SOL SOL YOK YOK

63 K ŞİŞLİK SAĞ SAĞ YOK YOK

61 K AĞRI ŞİŞLİK BİLATERAL SAĞ VAR YOK

56 E ŞİŞLİK SAĞ SAĞ YOK YOK

64 E OPERASYON SIRASINDA SAĞ SAĞ YOK YOK

66 K AĞRI SAĞ SAĞ YOK HEMATOM

72 K AĞRI SAĞ SOL YOK YOK

58 K ŞİŞLİK SAĞ SAĞ YOK YOK

61 K AĞRI SOL SAĞ YOK YOK

68 E OPERASYON SIRASINDA SOL SOL YOK YOK

72 K AĞRI SAĞ SAĞ YOK YOK

59 K AĞRI ŞİŞLİK SAĞ SAĞ VAR YOK

59 K AĞRI SAĞ SOL YOK YOK

62 E OPERASYON SIRASINDA SOL SAĞ YOK YOK

TABLO 1: Hastaların Dermografik Bilgileri
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TARTIŞMA
Elastofibroma dorsi genellikle scapula alt ucuyla 
kaburgaların arasında yer alan bölgede latissimus dorsi 
ve serratus anterior kas grupları tarafından sarılan, 
klinisyenler tarafından nadir görülen, iyi huylu bir 
yumuşak doku tümörüdür (3). Elastofibroma dorsi 
nedeniyle opere edilen hastaların büyük kısmı hayatın 
dördüncü ve yedinci dekatları arasındaki kadınlardır (4). 
Genellikle hayatın altıncı on yılından sonra artış gösterir 
(5). Bizim çalışmamızda da opere edilen hastaların hepsi 
dördüncü ve yedinci dekatlar arasındaki hastalardı 
ve olguların %61,2’si 60 yaş üstünde hastalardan 
oluşmaktadır. (Tablo 1) Elastofibroma nedeniyle opere 
edilen hastaların sadece %10’luk kısmı erkektir(6). 
Yine tümörler genellikle tek taraflıdır ve bilateral olgu 
sayısı %30 civarındadır (6). Bizim çalışmamızda bilateral 
tümörü olan hasta sayısı 8 (%25,8) olarak saptandı. 
Çalışmamızda yer alan hastaların yaş ve cinsiyetleri 
literatür ile uyumludur.

Gerçekte ED toplumda sık olarak izlenmekte fakat 
olguların çoğu asemptomatik olduğu için prevelansı 
klinisyenler tarafından düşük gözükmektedir. 
Bluemenkrantz ve ark. yaptığı bir çalışmada; 1751 
hastanın 18-fluodeoksiglukoz pozitron emisyon 
tomografisi ve toraks bilgisayarlı tomografileri 
incelenmiştir. Bu çalışmada tesadüfî olarak saptanan 
ED’ler incelenmiş ve hastalığın prevelansı %1,66 olarak 
bulunmuştur. Bu çalışmada erkek/kadın oranı 1/3 olarak 
saptanmıştır (7). Yine yapılan bir başka araştırmada 
235 otopsiden 39 tanesinde ED saptanmıştır. Bu 
çalışmada 55 yaş üstündeki prevelans oranı kadınlarda 
% 24,4 erkeklerde ise %11,2 olarak hesaplanmıştır (8). 
Yapılan bir başka otopsi çalışmasında ise 100 otopsiden 
13 tanesinde elastofibroma dorsi saptanmıştır. Bu 
çalışmada erkeklerde ki prevelans %16,9 kadınlardaki 
prevelans ise %7,3 olarak hesaplanmıştır (9). Bizim 
çalışmamızda da 6 hasta (%19,3) başka bir nedenle 
torakotomi yapılırken tümörleri saptanmıştır. 
Çalışmamızda bulunan 5 erkek hastanın 4 tanesinin 
tesadüfü olarak saptanması bize ED’nin erkeklerde 
prevelansının düşünülenin aksine daha yüksek 
olduğunu düşündürmektedir. Erkek hastaların 
asemptomatik olması ve/veya semptomlarını iyi 
tolere etmesi nedeniyle klinik tanısının konulmaması 
erkeklerdeki prevelansının düşük gözükmesine neden 

olabilir. Çalışmamızda semptomatik hastaların istatiksel 
olarak anlamlı şekilde kadın cinsiyetinde olması bu tezi 
destekler niteliktedir. (p=0,03)

ED genellikle asemptomatiktir. Hastalar en sık omuz 
hareketleri sırasında oluşan ağrı ve scapula altında 
hissedilen şişlik şikâyeti ile hastaneye başvururlar 
(10). Fizik muayenede ED tipik olarak üzerindeki 
deriye yapışmayan fakat altta bulunan göğüs duvarına 
tutunan kitleler olarak saptanır. Şişlik şikâyeti olan 
hastaların fizik muayenesi sırasında üst ekretemitenin 
anterior fleksiyona getirilmesi ile şişlik daha belirgi hale 
gelir (11). Çalışmamızda literatür ile benzer şekilde ağrı 
%58,0 şişlik ise %38,7 ile en sık izlenen semptomlardı. 
Sadece 1 hastamızda kol hareketleri ile oluşan ses 
şikâyeti vardı. 

ED nadir bir patoloji olduğundan, patogeneziyle ilgili 
net bir veri yoktur ancak başlıca üç teori önerilmiştir. 
1) Mikrotravmalara bağlı fibroelastik dokunun reaktif 
hiperproliferasyonu: Scapula alt ucundaki elastik 
lifleri, kuvvetli üst ekstremite hareketleri için omuz 
kemerine bir amartisör görevi görür. Sürekli olarak 
oluşan bu mikrotravma nedeniyle fibroblastlardan 
elastik dokunun üretimini artırdığına inanılmaktadır. 
(12) Çalışmamızda tümör lokalizasyonu ile dominant 
ekstremite karşılaştırılmasında istatiksel olarak anlamlı 
bir sonuç çıkmamıştır. Bu teori ile bilateral tümörlü 
hastalar net olarak açıklanamamaktadır. Yine bu teori 
ile mediasten, mide, periton ve kolon  gibi travmanın 
olmadığı veya az olduğu yerlerde görülen ED’lerin 
açıklanması pek mümkün değildir. (13,14,15)
2) Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan vasküler yetmezlik 
ve buna bağlı olarak elastik liflerin sekonder 
dejenerasyonu: Bu teori ED’li hastaların daha çok 
yaşlı popülasyonda görülmesi nedeniyle ortaya 
atılmıştır. Yaşlılığa bağlı olarak oluşan vasküler 
yetmezliğin elastik liflerin sekonder dejenerasyonuna 
yol açtığı düşünülmüştür (16). Çalışmamızda 
hastaların yaş ortalaması literatüre uygun olarak 
60,8 olarak saptanmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki 
ED operasyonları sonrası oluşan en sık komplikasyon 
hematomdur.(17) Bizim çalışmamızda da hematom 3 
hastada (%9,6) gelişmiştir. Vasküler yetmezliğin olduğu 
düşünülen bir bölgede hematomun en sık gelişen 
komplikasyon olması pek mümkün gözükmemektedir.
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3) Ailesel geçiş: Bu teoride altta yatan bir enzimatik 
kusur veya bozukluk nedeniyle ED oluşabileceğini 
savunmaktadır (18,19). Bunun için yapılan 
araştırmalarda transforme edici büyüme faktörü B, 
fibroblast büyüme faktörü, faktör XIIIa ve CD34’ün 
ED’nin gelişmesinde rol alabileceği düşünülmüştür.
(20) Çalışmamızda sadece 4 hastamızın birinci 
derece akrabalarında ED hikâyesi mevcuttu ve 
bu istatiksel olarak anlamlı değildi. Ancak ED’li 
hastaların çoğunluğunun asemptomatik olması ve tanı 
almamalarından dolayı bu sonuca ulaşmış olabiliriz. 
Hastaların birinci derece akrabalarında yapılacak 
olan sistematik bir tarama ile ailesel geçiş için daha 
kapsamlı bilgilere ulaşılacağı aşikadır. Ayrıca bu teori 
ile istisnai bölgelerde ve bilateral olan ED’li vakalarının 
açıklanması yapılabilir.

Tanı için kabul edilen uluslar arası bir tanı algoritması 
mevcut değildir. Tanı için fizik muayene ve radyolojik 
görüntüleme yöntemlerinin yeterli olduğunu savunan 
yazarlar (21) olmasına karşın, tanıyı doğrulmak için 
biyopsi yapılması gerektiğini savunan yazarlarda vardır.
(22) Ultrasonografi (USG), BTT, MRG ve pozitron emisyon 
tomografisi tanı için kullanılan radyolojik yöntemlerdir. 
Her birinin ED tanısı konulması için spesifik görüntüleme 
yöntemleri tariflenmiştir. USG’de tümör subscapular 
alanda hipoekojen ve hiperekojenik çizgilenmeleri olan 
fasiküle kitle olarak saptanır. (23) BTT’de ise tümör 
içinde hipodens yağ şeritleri içeren, kas yapısından 
daha düşük yoğunluğa sahip ve genellikle homojen 
olmayan kitle olarak saptanır. (19)  Pozitron emisyon 
tomografisinde ise 18-florodeoksiglukoz tutulumu 
dağınık ve ortalama 2.0 ± 0.63 olarak saptanmıştır. (24)  
Görüntüleme yöntemleri içinde MRG daha yüksek tanı 
koyma güvenine sahiptir. Tamimi ve ark (25) yaptığı 
çalışmada MRG’nin ED tanısı koymada ki Ortalama 
pozitif prediktif değer ve duyarlılık sırasıyla % 93,3 
ve % 100 olarak bulunmuştur. (25) MRG yönteminde 
tümör iskelet kas sinyallerine yakın bir değerde çizgisel 
veya eğrisel yağ çizgilerinin bulunduğu homojen kitle 
olarak saptanır. T2’de sinyal yoğunluğunda bir artış olur 
fakat kontrast madde kullanımı sinyal yoğunluğunu 
değiştirmez. (25) Çalışmamızdaki bütün hastalara tanı 
fizik muayene ve radyolojik tetkikler ile konulmuştur. 
ED tanısı ile opere edilen yalnızca 1 hastada patolojik 
tanı lipom olarak saptanmış olup, hastaya manyetik 

rezonans görüntüleme (MRG) yönteminin yapılmadığı 
sadece bilgisayarlı toraks tomografisi (BTT) ile tanı 
konulduğu anlaşılmıştır. Biz tanı protokolü olarak 
fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinin yeterli 
olduğunu düşünmekteyiz. (Resim 1-2) Ek girişimsel 
işlemlerin sadece görüntüleme yöntemlerinin yetersiz 
kaldığı ve ayırıcı tanıda yumuşak doku sarkomu veya 
metastazların olması halinde yapılması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Resim 1: Manyetik rezonans görüntülemede bilateral scapula 

alt uçta kas sinyaline yakın çizgisel görüntüler görünümü 

veren elastofibroma dorsi.

Resim 2: Bilgisayarlı toraks tomografisinde kas yapısından 

daha düşük yoğunluğa sahip bilateral kitle görünümü veren 

elastofibroma dorsi.
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Tedavi için kabul edilen ortak görüş semptomatik 
hastalarda tümörün total olarak çıkartılmasıdır. 
Asemptomatik hastalarda ise tedavi protokolü 
tartışmalıdır. Bazı yazarlar 5 cm üstündeki 
asemptomatik hastalarda cerrahi yapılmasını 
söylerken bazı yazarlar ise asemptomatik hastaların 
takip edilmesi gerektiğini söylemektedir. (10,17) 
Literatürde ED’nin malign transformasyon yapmasına 
dair bir kanıt olmaması ve operasyonun azda olsa akut 
ve kronik komplikasyonlarının olması nedeniyle biz 
asemptomatik hastaların takip edilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. 

Operasyon sonrası en sık görülen akut komplikasyon 
subscapular bölgedeki aşırı hipervaskülizasyon 
nedeniyle hematom ve buna bağlı olarak gelişen 
seromadır. (17) Literatürde bu komplikasyonların 
görülme sıklığı %11,3 ile %43 arasında değişmektedir. 
(3,10,17) Bu nedenle biz dikkatli bir kanama kontrolü 
yapıldıktan sonra subscapular alana bir adet hemovak 
koymaktayız. Buna rağmen 3 hastamızda (%9,6) 
hemovakın efektif çalışmamasına bağlı oluşan 
hematom saptandı. Operasyon sonrası izlenen en 
önemli kronik komplikasyon operasyon yerinde 
meydana gelen ağrıdır. Çalışmamızdaki hiçbir hastada 
operasyon yerinde oluşan ağrı şikâyeti olmadı. 
Operasyon sonrası hastaların rehabilitasyona ne 
zaman başlayacağı ve hangi egzersizlerin yaptıracağı 
ile ilgili literatürde bir görüş birliği yoktur. Bazı 
yazarlar operasyon sonrası 1 hafta immobilizasyon 
önermektedir. (17) Bazı yazarlar ise 15 gün sonra 
pasif egzersizlere başlamışlardır. (11) Bu uzun süreli 
hareketsizliğin kas iyileştirmesine yardımcı olduğunu 
savunmaktadırlar. Biz torakotomi yaptığımız bütün 
hastalara uyguladığımız kol omuz egzersizlerini, 
postoperatif ikinci günden itibaren ED nedeniyle 
opere ettiğimiz hastalarımıza da uyguladık. 
Komplikasyon oranımızı literatüre uygun olarak 
tespit ettiğimiz için uygulanan bu egzersizlerin omuz 
ekleminin sertleşmesini, ayrıca kolda kontraksiyonları 
engelleyerek hastaya fayda sağladığını düşünmekteyiz.
Nüksler tümörlü dokunun total olarak çıkartılmasından 
kaynaklanmaktadır. Literatürde %4 oranında nüks 
bildirilen yazılar mevcuttur.(26) Çalışmamızda nüks 
saptanmadı. Özellikle patoloji raporlarında tümör 
dokusunun bütünlüğünün bozulduğu ve/veya cerrahi 

sınırda tümör devamı olan vakalarda tamamlayıcı 
cerrahi yerine basit ve noninvaziv bir yöntem olan 
USG’nin olası nüks takiplerinde kullanılabileceği 
düşünmekteyiz. Olası nükslerde hastalar asemptomatik 
ise kitlenin yakın takibi ve büyüme ve/veya semptomatik 
hale gelmesi halinde reoperasyon önermekteyiz.

SONUÇ
ED klinikte genellikle kadın hastalarda gözüksede 
toplumda erkek hastalarda gözükme ihitmali 
oldukça yüksektir. Tanı için ayrıntılı anamnez ve fizik 
muayeneye ilaveten yapılacak olan radyolojik tetkikler 
ile ED tanısı konulması güvenilir şekilde yapılabilir.  Ek 
girişimsel işlemler sadece ED tanısının konulamadığı 
hastalara yapılmalıdır. Tedavi için semptomatik 
hastalarda tümörün total olarak çıkartılması yeterlidir. 
Asemptomatik hastalarda cerrahi yapmak, düşükte olsa 
akut ve kronik komplikasyon riski nedeniyle gereksizdir. 
ED’nin malign transformasyon geçirmemesi nedeniyle 
asemptomatik hastalar klinik olarak takip edilebilir. 
Postoperatif erken dönemde hastalara kol omuz 
egzersizlerinin yaptırılması komplikasyon oranlarında 
bir artışa yol açmadığı ve omuz Postoperatif erken 
dönemde hastalara kol omuz egzersizlerinin yaptırılması 
komplikasyon oranlarında bir artışa yol açmadığı ve 
omuz ekleminin kontraksiyonunu engellediği için 
önermekteyiz.
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ÖZET
Amaç: Benign endikasyonlarla histerektomi yapılması planlanan ve preoperatif ‘endometrial örnekleme/
biyopsi yapılan’ ve ‘yapılmayan veya yapılsa dahi yetersiz materyal nedeniyle sonuç alınamayan’ olguların 
postoperatif endometrium histopatoloji sonuçları ile insidental saptanan endometrial patoloji oranlarının 
saptanmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya benign jinekolojik endikasyonlarla histerektomi operasyonu ya-
pılan 163 olgu dahil edildi. Bu olgulardan 100’ünde preoperatif endometrial örnekleme/biyopsi yapılmış ve 
endometrial histopatolojik tanı almıştı (Grup 1). 63 olguda ise preoperatif endometrial patolojik inceleme 
yapılmamış veya sonucu yetersiz materyal olarak rapor edilmişti. (Grup 2). Olguların demografik verileri ile 
postoperatif endometrium histopatolojik inceleme sonuçları kaydedildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı. 
Gruplar arası karşılaştırmalarda independent sample T test, Mann-Whitney testi ve Fisher Ki-kare exact testi 
kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi
Bulgular: Grupları oluşturan olguların yaş, gebelik ve doğum sayıları ve vücut kütle indeksleri benzerdi 
(p>0.05). Postoperatif histopatolojik incelemede her iki grupta insidental saptanan endometrial pre-/malign 
patoloji oranları benzerdi (Grup 1’de %3’e karşı Grup 2’de %4.8, p= 0.677). Grup 2’de endometrial pre-/
malign patoloji saptanan üç olgu da postmenopozal dönemde idi, 2 olguda ise obezite ve diabet tanıları 
mevcuttu. 
Sonuç: Postoperatif insidental endometrial patoloji saptanma oranları benzer olarak saptanmış olsa dahi 
benign jinekolojik patolojilerle histerektomi yapılması planlanan hastalarda endometrial patolojiler açısın-
dan mevcut risk faktörlerinin belirlenmesi ve özellikle riskli olgularda preoperatif dönemde endometrial 
incelemenin yapılmasını, histopatolojik tanı yetersiz ise gerekirse tekrarlayan biyopsiler veya histeroskopi ile 
incelenmesi gerektiğini önermekteyiz. 
Anahtar Sözcükler: Endometrial biyopsi; Endometrial kanser; Histerektomi; Preoperatif; Postoperatif;
İnsidental patoloji

ABSTRACT
Objectives: The aim of this study is to compare endometrial histopathological findings of patients having 
been exposed to hysterectomy due to benign gynecological conditions, who have been through preoperative 
endometrial sampling and the ones who have not yet or whom from no results could be achived due to 
inadequate sample.
Materials and methods: In this  cross-sectional study, a total of 163 cases who underwent  hysterectomy 
operation due to benign gynecological indications were evaluated. Group 1 (n=100) patients were applied 
endometrial sampling / biopsy and had histopathological diagnosis preoperatively. Group 2 patients 
(n=63) had no preoperative endometrial pathologic examination or their endometrial biopsy results were 
inadequate for diagnosis. The demographic data of the patients and the results of postoperative endometrial  
histopathological  examination were recorded and compared between the groups. Comparisons between 
the two groups were made using the independent sample T-test, Mann-Whitney test, and Fisher’s Chi-
square test. The statistical significance level  was accepted as p<0,05. 
Results: Groups were similar in terms of age, gravidity, parity and body mass indeks (p>0,05). On 
postoperative final pathologic examination the incidence of incidental diagnosis of  premalignant/malignant 
endometrial pathology were similar between both groups (3% in Group 1 versus 4.8% in Group 2, p=0.677). 
All of the three patients who were diagnosed premalignant/malignant endometrial pathology in Group 2 
were postmenopausal and furthermore two of them had diabetes and obesity.
Conclusion: Although our results exposed that two groups have similar incidence of incidental diagnosis 
of endometrial pathologies, we suggest that current risk factors for endometrial pathology should be 
determined before hysterectomy. In high risk group patients if preoperative histopathologic diagnosis is 
insufficient, endometrial biopsy should be performed one more times as required  or hysteroscopy should 
be performed.
Keywords: Endometrial biopsy; Endometrial cancer; Hysterectomy; Preoperative; Postoperative; Incidental 
pathology
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GİRİŞ
Histerektomi, kolesistektomi ve apendektomi ile birlikte 
en sık yapılan intraabdominal cerrahi işlemlerden 
biri ve en sık uygulanan jinekolojik operasyondur 
(1-2). Kadınlarda histerektomi sıklığı %1.2 ile %5.4 
arasında bildirilmektedir (3-4). Premenopozal 
kadınlarda en sık histerektomi endikasyonu anormal 
uterin kanamadır (AUK). Myom ve adenomyozis, 
pelvik ağrı ve pelvik organ prolapsusu diğer başlıca 
histerektomi endikasyonlarını oluşturur. Malignite ise 
tüm histerektomi endikasyonlarının %10’unu oluşturur 
(5). Endometrial örnekleme/biyopsinin temel amacı 
endometrial malignitenin ekartasyonudur ve benign 
elektif histerektomi planlanan olgularda preoperatif 
endometrial örnekleme/biyopsi yapılması endometrial 
patoloji yönünden klinik veya görüntülemede şüpheli 
bir bulgu olmasa dahi bazı klinisyenler tarafından 
rutin olarak uygulanmaktadır. Ancak işlemin kanama, 
enfeksiyon, perforasyon gibi komplikasyonlara yol 
açabilmesi ve ağrılı bir işlem olması nedeniyle benign 
nedenlerle yapılan elektif histerektomilerden önce 
rutin olarak uygulanması tartışmalıdır (6-7). Ayrıca 
çalışmalarda preoperatif endometrial biyopsi sonucu 
ile final patoloji sonuçlarının uyumluluğu %47-100 
arasında bildirilmektedir (8-9).

Bu çalışmanın amacı benign jinekolojik nedenlerle 
histerektomi yapılması planlanan ve preoperatif 
endometrial örnekleme/biyopsi yapılan ve yapılmayan 
veya yapılsa dahi yetersiz materyal nedeniyle sonuç 
alınamayan olguların final endometrium histopatoloji 
sonuçları ile insidental saptanan endometrial 
patolojilerin incelenmesidir.
 
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu kesitsel çalışmaya Ocak 2015 - Aralık 2017 tarihleri 
arasında benign jinekolojik endikasyonlar (anormal 
uterin kanama, myoma uteri, adneksiyal kitle, 
servikal preinvaziv lezyon, pelvik organ prolapsusu, 
endometriozis, adenomyozis, tuboovaryan abse, 
kronik plevik ağrı, endometrial polip) ile histerektomi 
operasyonu yapılan 163 olgu dahil edildi. Operasyon 
öncesinde jinekolojik malignite, atipili endometrial 
hiperplazi veya endometrial intraepitelyal lezyon 
saptanmış olan hastalar çalışmaya alınmadı. Yerel 
Etik Kurul’dan çalışma için onay (No: 2016-144) ve 

histerektomi öncesinde bütün hastalardan yazılı 
onam alındı. Benign endikasyonla histerektomi 
yapılması planlanan olgulardan 115’ine Pipelle kanül 
(n=62), Karman kanül (n=46) veya keskin küret (n= 7) 
kullanılarak endometrial örnekleme/biyopsi yapılmıştı. 
Histerektomi ameliyatı biyopsi sonrası maksimum 
3 ay içinde gerçekleştirildi. Preoperatif endometrial 
örnekleme/biyopsi yapılan olguların 100’ü endometrial 
histopatolojik tanı (endometrial polip, proliferatif veya 
sekretuar endometrium, dissosiye endometrial bez 
ve stroma, senil kistik atrofi, ilaca bağlı değişiklikler) 
almıştı. 15 olguda yetersiz materyal veya alt uterin 
segment dokusu, endoservikal doku ve mukus olarak 
rapor edildi. 48 olguda ise preoperatif dönemde 
endometrial örnekleme/biyopsi yapılmamıştı. 
Preoperatif endometrial örnekleme/biyopsi yapılıp 
histopatolojik tanı alan olgular Grup 1 (n= 100), 
endometrial örnekleme yapılmayan veya biyopsi 
sonuçlarında yetersiz materyal olarak raporlanan 63 
olgu ise Grup 2 olarak tanımlandı.

Olguların demografik verileri (yaş, gebelik ve doğum 
sayıları, vücut kitle indeksleri, menopoz durumları) 
ile postoperatif endometrium histopatolojik inceleme 
sonuçları kaydedildi ve bu veriler gruplar arasında 
karşılaştırıldı. 

Veriler IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM Corp., Armonk, New 
York, ABD) istatistik paket programında değerlendirildi. 
Tanımlayıcı istatistikler sayı (n), yüzde (%), ortalama 
±standart sapma (x ±ss), median (ortanca) (Q1-Q3) 
değerleri olarak verildi. Süreklilik gösteren sayısal 
değişkenlere ait verilerin normal dağılımı Shapiro Wilk 
normallik testi ile değerlendirildi. Süreklilik gösteren 
verilerde gruplar arası karşılaştırmalarda independent 
sample T test veya Mann-Whitney testi kullanıldı 
Grupların kategorik değişkenlere göre karşılaştırması 
için Fisher Ki-kare exact testi ile yapıldı. p<0.05 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
 
BULGULAR
Grupları oluşturan olguların yaş ortalaması benzerdi 
(49.8± 8.9’e karşı 51.1± 10.0) idi. Gravida, parite ve 
BMI ortalamaları açısından gruplar arasında anlamlı 
fark gözlenmedi (p >0.05). Grup 1’de hastaların 
%73’ü premenopozal iken bu oran Grup 2’de ise 
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%54 idi (p= 0.013). (Tablo 1) Olguların preoperatif 
histerektomi endikasyonları en sık myoma uteri idi. 
Diğer endikasyonlar ve gruplara göre dağılımı Tablo 
2’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri.

Postoperatif endometrium histopatolojik incelemesi 
sonucunda Grup 1’de 3 olguda (%3) endometrial 
pre-/malign patoloji (1 hastada fokal endometrium 
adenokarsinom, 2 olguda kompleks endometrial 
hiperplazi), Grup 2’de de yine 3 olguda (%4.8) (1 
hastada fokal endometrium adenokarsinom, 2 olguda 
kompleks endometrial hiperplazi) endometrial pre-/
malign patoloji saptandı. Her iki grupta da postoperatif 
insidental olarak saptanan endometrial patoloji 
oranları benzerdi (%3’e karşı %4.8, p= 0.677)
Grup 1’de myoma uteri nedeniyle histerektomi yapılan 
iki hastanın preoperatif endometrial örnekleme 

sonucunda ‘sekretuar endometrium’ ve ‘endometrial 
polip’ saptanmış olmasına rağmen postoperatif 
histopatoloji sonuçlarında ‘fokal endometrial 
adenokarsinom’ ve ‘atipili endometrial hiperplazi’ 
bulundu. Anormal uterin kanama nedeniyle yapılan 
preoperatif endometrial biyopsi sonucunda ‘basit 
atipisiz endometrial hiperplazi’ saptanan 1 olguda 
ise final histopatoloji sonucunda ‘atipili endometrial 
hiperplazi’ saptandı.

Grup 2’de ise postoperatif final histopatolojik inceleme 
sonucunda 2 hastada endometrioid adenokarsinom, 1 
olguda ise atipili endometrial hiperplazi rapor edildi. 
Bu olgulardan 2’si myoma uteri, diğeri ise pelvik 
organ prolapsusu nedeniyle opere edilmişti. Üç olgu 
da postmenopozal dönemde olup 2’sinde preoperatif 
endometrial örnekleme yapılmış ve sonuç ‘yetersiz 
materyal’ olarak rapor edilmişti. İki olguda obezite (VKI= 
33 ve 36 kg/m2) ve diabet tanıları mevcuttu ve myoma 
uteri nedeniyle opere edilen olgularda ultrasonografide 
endometrium myoma bağlı distorsiyon nedeniyle net 
olarak değerlendirilememiş, pelvik organ prolapsusu 
nedeniyle opere edilen olguda ise endometrium 5-6 
mm olarak ölçülmüş olmasına rağmen uterin kanama 
şikayeti olmaması nedeniyle endometrial örnekleme 
yapılmamıştı. Grup 2’de ayrıca 2 olguda basit atipisiz 
endometrial hiperplazi saptandı, ancak bu olgular 
analize dahil edilmedi.

Grup 1 
(n= 100)

Grup 2 
(n= 63)

P

Yaş (ort+SS) 51.1± 10.0 49.8± 8.9 0.53

Gravite (n [Q1-Q3]) 2.8 (2-4) 3.2 (2-4) 0.24

Parite (n [Q1-Q3]) 2.3 (2-3) 2.5 (2-3) 0.30

Premenopozal (n; 
%)

73 (%73) 34 (%54) 0.01

VKİ (kg/m2) 27.6± 4.3 28.3± 4.1 0.42

Endikasyon Grup 1 
(n= 100)

Grup 2 
(n= 63)

Toplam 
( n= 163)

Myoma uteri 32 (%62.7) 19 (%37.3) 51 (%31.3)

Anormal 
uterin kanama

26 (%86.7) 4 (%13.3) 30 (%18.4)

Pelvik organ prolapsusu 14 (%41.2) 20 (%58.8) 34 (%20.9)

Adneksial kitle 9 (%47.4) 10 (%52.6) 19 (%11.7)

Servikal 
intraepitelyal lezyon

7 (%50) 7 (%50) 14 (%8.6)

Diğer (endometriozis, 
adenomyozis, tuboovariyan abse, kronik 
pelvik ağrı, endometrial polip)

12 (%80) 3 (%20) 15 (%9.2)

Tablo 2.  Histerektomi endikasyonları
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Histerektomi öncesi endometrial biyopsi 
yapılmasında temel amaç, asemptomatik endometrial 
karsinomun preoperatif tanınması dolayısıyla 
hastaların reoperasyon riskinden korunması, olası 
eksik cerrahiden kaynaklanabilecek  medikolegal 
problemlerin önlenmesidir.  Benign jinekolojik 
patolojiler sebebiyle histerektomi yapılması planlanan 
tüm hastalarda preoperatif değerlendirme amaçlı 
endometrial örnekleme veya biyopsi yapılmasının 
gerekliliği sorgulanmaktadır (8-9). Histerektomi 
öncesi yapılan endometrial örnekleme sonuçları ile 
histerektomi materyalinin histopatolojik bulgularının 
birbiriyle korelasyonu çok yüksek değildir. Literatürde 
endometrial biyopsi sonuçlarının final patoloji 
konusundaki sensitivitesinin %37.5- %49.1 arasında 
olduğu bildirilmiştir (8-9).

Bu çalışmada, benign jinekolojik patoloji ön tanısı 
ile histerektomi yapılan olgularda ‘preoperatif 
endometrial örnekleme/biyopsi yapılarak tanı alan 
hastalar’ ile ‘örnekleme/biyopsi yapılmayan veya 
alınan biyopsi materyali değerlendirme için yetersiz 
bulunan olgular’ içinde postoperatif endometrium 
histopatolojik incelemede insidental olarak saptanan 
pre-/malign endometrial patoloji oranları benzer olarak 

saptandı (%3’e karşı %4.8). Bu oranların literatürde 
verilen oranlara benzer olduğu görülmektedir (10-12)
Histerektomi öncesinde hastaların tek başına 
endometrial biyopsi ile değerlendirilmesinin, olguların 
yaklaşık yarısında yetersiz kaldığı söylenebilir (13-
14). Bu nedenle birçok araştırmacı anormal kanama, 
pelvik radyasyon öyküsü gibi yüksek riskli hastalar 
dışında preoperatif endometrial örnekleme/biyopsi 
yapılmasını önermemektedir (15-17). Ancak literatürde 
asemptomatik hastalarda endometrial karsinom 
saptanma oranının %0,3-%0,5 olduğu bildirilmektedir 
(18). Son on yılda obezite, diyabet ve hipertansiyonun 
artışına paralel olarak endometrial kanser insidansında 
anlamlı bir artış olduğu bildirilmektedir. Bu durum 
özellikle endometriyum kanserinin %10’unu oluşturan 
premenopozal hasta grubunu etkilemektedir (19-20). 
Bizim  çalışmamızda  da  insidental olarak endometrial 
patoloji saptanan 3 olgunun ikisinde  de diyabet 
ve obezite gibi risk faktörleri mevcuttu ancak hepsi 
postmenopozal dönemdeydi. 
Ayrıca çalışmamızda preoperatif endometrial patolojik 
incelemenin premenopozal olgularda daha fazla 
yapıldığı dikkati çekmektedir. Grup 2’de insidental 
endometrial patoloji saptanan olguların tümünün 
postmenopozal oldukları göz önüne alındığında özellikle 
postmenopozal olgularda preoperatif endometrial 

Şekil 1: Akış şeması
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histopatolojik incelemenin önemi artmaktadır.
Sonuç olarak, çalışmamızda preoperatif endometrial 
patolojik inceleme yapılanlarla yapılmayanlar veya 
yetersiz değerlendirilen olgular arasında postoperatif 
insidental endometrial patoloji saptanma oranları 
benzer olmasına rağmen  benign jinekolojik nedenlerle 
histerektomi yapılması planlanan hastalarda 
endometrial patolojiler açısından mevcut risk 
faktörlerinin belirlenmesi ve özellikle riskli olgularda 
preoperatif dönemde endometrial incelemenin 
yapılmasını, histopatolojik tanı yetersiz ise gerekirse 
tekrarlayan biyopsiler veya histeroskopi ile incelenmesi 
gerektiğini önermekteyiz.
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ÖZET
Amaç: Febril konvülziyon çocuklarda en sık gözlenen konvülziyon tipi olmasına rağmen etyopato-
genezi kesin olarak belli değildir. Çinko gibi eser elementlerin febril konvülziyon etyolojisinde rol 
aldığı düşünülmektedir. Çalışmamızın amacı febril konvulziyon ile serum çinko düzeyi arasındaki 
ilişkiyi araştırmaktır. 
Yöntem: Bu çalışmaya, Ocak-Temmuz 2017 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil 
Servisi’ne başvuran yaşları 6-72 ay arasında değişen, 48’i kız, 52’si erkek toplam 100 çocuk alındı. 
Çocuklar iki grup altında incelendi. Birinci grup febril konvülziyon geçiren 50 çocuktan oluşurken, 
ikinci grubu yüksek ateşi olan ancak konvülziyon geçirmemiş 50 çocuk meydana getirdi. Tüm ço-
cuklardan, serum çinko düzeyi ölçümü yapmak üzere kan alındı. İki grubun serum çinko düzeyleri 
istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 
Bulgular: Febril konvülziyonu geçirmiş olan grubun serum çinko düzeyi ortancası 56 mcg/dL (12-
160), ateşli çocukların ortancası 70.5mcg/Dl (43-102) olarak bulundu. Febril konvülziyonlu grubun 
serum çinko düzeyi anlamlı olacak şekilde düşüktü (p&lt;0,001). Ateş yüksekliği ile konvülziyon 
geçirme arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p=0.073). Konvülziyonu tetikleyen ajanın 
viral, bakteriyel veya karışık etken olması ile serum çinko düzeyi arasında anlamlı bir ilişki yoktu 
(p=0.07). 
Sonuç: Bu çalışma düşük serum çinko düzeyinin çocuklarda febril nöbet için bir risk faktörü olabi-
leceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler: Çinko; Çocuk; Febril konvülziyon

ABSTRACT
Aim: Although febrile convulsion is the most common type of convulsion in children, 
etiopathogenesis is not certain. Trace elements such as zinc are thought to be involved in the 
etiology of febrile convulsions. The aim of study was to investigate the relationship between 
serum zinc levels and febrile convulsion.
Materials and methods: This study was carried out with 100 children, 48 girls, 52 boys between 
6-72 months of age who visited the Pediatric Emergency Department of Ercıyes University from 
January-July 2017. The children were divided into two groups. The first group included 50 patients 
with complaints of febrile convulsion, the second group included 50 children who had visited for 
fever but did not have convulsions. Serum zinc levels were measured in all children. Serum zinc 
levels of two groups were compared statistically.
Results: Serum zinc level median of febrile convulsion group 56 mcg/dL (12-160), serum zinc 
levels of children with febrile was 70.5mcg/dL (43-102). Serum zinc levels of febrile convulsion 
group were significantly low (p&lt;0.001). There was nosignificant correlation between body 
temperature levels and convulsions (p=0.073). There was no significant correlation between 
viral, bacterial or mixed causative agents and serum zinc levels of the agent that triggered the 
convulsion (p=0.07). 
Conclusion: As a result, this study suggests that low serum zinc levels may be a risk factor for 
febrile seizures in children.

Keywords: Zinc; Child; Febrile convulsion 
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GİRİŞ
Febril konvülziyon (FK);  vücut sıcaklığı 38°C veya 
üzerindeyken meydana gelen nöbetlerdir. Öncesinde 
afebril nöbet öyküsü, metabolik anomali, akut 
elektrolit bozukluğu, zehirlenmeler veya santral sinir 
sistemi (SSS) enfeksiyonu bulunmamalıdır(1). Çocukluk 
çağının en sık konvülziyonu olan febril konvülziyon 
genellikle 6ay ile 6 yaş arasında gözlenmektedir. 
Etyopatogenezi kesin belli olmamakla birlikte genetik 
faktörler, enfeksiyonlar, düşük serum çinko ve 
magnezyum düzeyi, düşük GABA(Gamma amino bütirik 
asit) düzeyi, immünglobulin eksikliği gibi faktörler 
üzerinde durulmaktadır (2,3). Eser element olan 
çinko beyinde bazı nörotransmitterlerin üretiminde, 
nükleik asitlerde, gen regülasyonundaki proteinlerde 
ve metalloenzimlerin yapısında bulunmaktadır. 
Ayrıca nörotransmisyon ve SSS’nin membran 
stabilizasyonunda görevleri mevcuttur. Bu sebeplerden 
dolayı FK’nın etyopatogenezinde çinko eksikliğinin rol 
oynayabileceği düşünülmektedir (4).
Çalışmamızda febril konvülziyon ile serum çinko düzeyi 
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
 
MATERYAL METOD
Bu çalışmamızda Erciyes Üniversitesi Çocuk 
Acil Servisi’neOcak-Temmuz 2017 tarihleri 
arasında başvuran 6ay-6yaş arasındaki 100 hasta 
değerlendirilmiştir. Hastalar 50febrilkonvülziyonlu, 50 
ateşli fakat konvülziyonsuz olmak üzere iki gruptan 
oluşmaktadır.Kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet 
açısından benzer özellik gösteren sağlıklı çocuklar 
alındı.FK ile çocuk acil polikliniğine başvuran tüm 
hastaların müdahaleleri yapıldı. Ayrıntılı anamnez, 
fizik muayene, nörolojik muayeneleri, aile öyküleri, 
başvurudaki ateş dereceleri, mevcut hastalıkları, 
nöbet tipi, ilk veya tekrarlayıcı olup olmadığı 
kaydedildi. Kulaktan ölçülen 38°C’nin altındaki vücut 
sıcaklığındaki konvülziyonlara febril konvülziyon olarak 
değerlendirildi. Hastaların ateş nedenini araştırmak 
için hemogram, sedimentasyon, C-reaktif protein, 
tam idrar tetkiki, biyokimyasal tetkik ve nazal sürüntü 
örnekleri alındı.Tüm hastalardan ve kontrol grubundan 
çinko için kan örnekleri alındı. Çinkonun serumdaki 
normal aralığı 55-150mcg/dL olarak kabul edildi. 
Çalışmaya 6ay-6yaş arasında olan, febril nöbet süreleri 
15 dakikadan az olan,hastalık boyunca tek nöbeti olan, 

generalize nöbeti olan,büyüme gelişmesi normal olan 
hastalar alınmıştır.Yaşları 6aydan küçük ve 6yaştan 
büyük olanlar,ateşsiz nöbeti olanlar,santral sinir sistemi 
enfeksiyonu olanlar, büyüme gelişmesi geri olanlar, 
mental retarde olan, fokal nöbeti olan,çinko tedavisi 
alan, kronik hastalığı olan ve önceden nöbet geçiren 
hastalar çalışmaya alınmamıştır.Ailelerden çalışma için 
onam alınmıştır. Çalışma öncesinde Erciyes Üniversitesi 
Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır.

İstatistiksel analiz SPSS version22.0 (IBM, Armonk, NY, 
USA) kullanılarak yapıldı. grup oranlarının dağılımında 
yüzdelik dağılımlar, ikili grupların sayısal değişkenlerinin 
ortalamalarının karşılaştırılmasında Mann-Withney U 
testi kullanıldı.p<0.005 değeri anlamlı kabul edildi.
 
BULGULAR
Çalışma grubunun 48 (%48)’i kız, 52 (%52)’si erkekti. FK ile 
başvuran 50 hastanın 23 (%46)’ü kız, 27 (%54)’si erkekti. 
FK’lı hastaların yaş aralığı 7-72 aydı. FK’lı hastaların 
hepsinin ilk konvülziyonuydu ve vücut sıcaklıkları 38°C 
üzerindeydi. Konvülziyon tipi tüm hastalarda basit 
febril konvülziyondu. Ateş yüksekliği ile konvülziyon 
geçirme arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı 
(p=0.073).Ateş sebebi olarak en sık ÜSYE (Üst solunum 
yolu enfeksiyonları) (%78),sonrasında sırasıyla akut 
gastroenterit (%12), akut bronşiyolit (%8), idrar yolu 
enfeksiyonu (%2 ) tespit edilmiştir. Enfeksiyon etkenleri 
sırasıyla viral(%76), bakteriyel(%16) ve karışık (viral ve 
bakteriyel) (%8) etkenlerden oluşuyordu.En sık viral 
etkenler sırasıyla İnfluenza A (% 22), Rhinovirus (%18), 
HHV-6 (Human herpes virüs) (%14), RSV(Respiratuar 
Sinsisyal Virus) (%13), Humanmetapnömovirüs(%6) 
ve coronavirüstü (%3). En sık bakteriyel enfeksiyon 
etkenleri, Hemofilus influenza (% 6), Moraxella 
catarrhalis (%4), Streptococcus Pneumonia (%2), 
Staphylococcus aureus (%2) idi (Tablo I). 

Konvülziyonu tetikleyen ajanın viral, bakteriyel veya 
karışık etken olması ile serum çinko düzeyi arasında 
anlamlı bir ilişki yoktu (p=0.07). Ailesinde febril 
konvülziyon öyküsü olan hastalar ile konvülziyon 
geçirilen ateş yüksekliği arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmadı.Hastaların serum çinko düzeyi ortancası 
56mcg/dL (12-160), kontrol grubunun serum çinko 
ortancası 70.5mcg/dL(43-102) ölçüldü. 
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Hasta grubun serum çinko düzeyi anlamlı derecede 
düşüktü (p<0.001) (Tablo II).Serum çinko düzeyi ile yaş 
ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p=0.645). 

Tablo II. Hasta ve kontrol grubun serum çinko düzeyleri ve 

demografik özellikleri

TARTIŞMA
Febril konvülziyon çocukluk çağında en sık görülen 
konvülziyon tipi olmasına rağmen etyopatogenezi net 
olarak bilinmemektedir. Yaş, genetik faktörler, ateş 
seviyesi, sitokinler, aminoasit ve eser elementler, 
santral termoregulasyon bozuklukları, enfeksiyonlar, 
santral sinir siteminin olgunlaşmasındaki gecikme gibi 
birçok etkenler etyopatogenezde tartışılmaktadır.

Beş yaşın altındaki çocukların %2-4’ünde febril 
konvülziyon görülmekle birlikte her toplumda bu oran 
değişebilmektedir. Genellikle 12-18 ay arasında pik 
yapmakta ve erkek çocuklarda daha sık görülmektedir 
(5).Çelik ve ark.(6) febril konvülziyon için ortalama yaşı 
2.74 yıl, Kafadar ve ark.(7)ise 1.5yıl olarak saptamışlardır. 
Literatürle uyumlu şekilde çalışmamızdaki olgular en 
sık 12-18 ay arasında ve çoğunlukla erkekti.

Nöbetler ateşli bir enfeksiyona bağlı olarak genellikle 
hastalığın ilk günlerinde görülmektedir. Nöbetleri 

çoğunlukla viral ajanların neden olduğu üst solunum 
yolu enfeksiyonları tetiklemektedir(1,8).Avrupa’da 
febril konvülziyonlu hastalarla yapılan çalışmada 
etken olarak  %35 HHV-6, %14 Adenovirus, %11 RSV, 
%9 HSV(Herpes simplex virüs) saptanmıştır(9). Hong 
Kong’da febril konvülziyonlu hastalarda enfeksiyon 
etkenleri influenza A %20, parainfluenza %12, 
adenovirus %9 oranında bulunmuştur(10). Başka 
bir çalışmada influenza %17.6, adenovirus %6.8, 
parainfluenza %6, RSV %2.7, rotavirus %1.3 oranında 
tespit edilmiştir (11). Çalışmamızda da literatürle 
uyumlu şekilde febril konvülziyon geçiren hastalarda en 
sık üst solunum yolu enfeksiyonu mevcuttu. Sonrasında 
sırasıyla akut gastroenterit, akut bronşiyolit, idrar 
yolu enfeksiyonu tespit edilmiştir.Febril konvülziyonu 
tetikleyen en sık etkenler influenza A,Rhinovirus,HHV-6, 
RSV ve H.İnfluenza idi.

Birden fazla aile bireyinde görülmesi nedeniyle 
febrilkonvülziyonlarda genetik yatkınlığın etkili olduğu 
bildirilmektedir. Febril konvülziyonlu çocukların 
%25-40’ının ailelerinde febril konvülziyon öyküsü 
mevcuttur(12).Esch ve ark. (13) yaptığı çalışmada 
febril konvülziyonlu çocukların %40’ında aile öyküsü 
saptanmıştır. Bizim çalışmamızda da febril konvülziyonlu 
hastaların % 38’inde aile öyküsü mevcuttu.

Son yıllarda, bazı elementlerin ve özellikle çinkonun 
beyinde nörotransmitter üretiminde rol oynadığı 
düşünülmektedir. Çinko birçok metalloenzimin yapısına 
girmekte ve merkezi sinir sisteminde nörotransmitter 
olarak görev yapmaktadır(2). Çinko, GABA sentezinde 
hız kısıtlayıcı enzim olan glutamik asit dekarboksilaz 
enzimini düzenleyerek GABA metabolizmasını etkiler. 
Çinko eksikliğinde sinapslarda GABA konsantrasyonu 

Enfeksiyonlar  (%)
   Enfeksiyon ajanları

Viral(%) Bakteriyel                  (%)

Üst solunum yolu enfeksiyonu    78
Akut Gastroenterit                        12
Akut Bronşiyolit                               8
İdrar yolu enfeksiyonu                    2

İnfluenza A                         22
Rhinovirus                          18
HHV-6                                 14
RSV                                      13
Humanmetapnömovirüs  6
Coronavirüstür                   3

H. influenza                               6
Moraxellacatarrhalis                4 
Streptococcus.Pneumonia     2
Staphylococcusaureus            2
E.Coli                                          2

Tablo I. Febrilkonvulziyona neden olan enfeksiyonlar ve enfeksiyon ajanları.

Hasta Grup
Median 
(min-max)

Kontrol Grup
Median 
(min-max)

p

Yaş (ay) 18 (7-72) 21,5(7-72) 0,435

Serum Çinko 
(mcg/dL)

56(12-160) 70,5(43-102) <0,001
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azalmakta ve epileptik aktivite başlamaktadır(14,15). 
Çinko beyinde özellikle hipokampus ve hipotalamusta 
yoğun olarak bulunmaktadır. Serum çinko düşüklüğü 
hipokampal çinko düzeyini düşürmekte ve 
konvülziyon ortaya çıkabilmektedir(16). Çinkonun 
ayrıca santral sinir sisteminde eksitatör sistemi 
baskıladığı ve bunu doğrudan N-Metil-D-Aspartat 
(NMDA) reseptörleri inhibe veya kalsiyum inhibitör 
fonksiyonu geliştirerek etki ettiği savunulmaktadır. Bu 
nedenle, febril konvülziyonla olan ilişkisi yaygın olarak 
incelenmeye başlanmıştır. Ehsanipour ve ark. (17) 
febril konvülziyonlu,  ateşi olup konvülziyonu olmayan 
ve afebril konvülziyonu olan hastalar ile yaptıkları 
çalışmada, febril konvülziyonlu grubun serum çinko 
düzeyini diğer iki gruba göre anlamlı düşük tespit 
etmişler. Tütüncüoğlu ve ark.’nın (18) yaptığı bir 
çalışmada ise 15 febril konvülziyonlu, 20 ateşli ama 
konvülziyonsuz olan toplam 35 hastanın serum ve 
beyin omurilik sıvısı çinko düzeyi değerlendirilmiş 
ve febril konvülziyonlu grubun serum çinko düzeyi 
kontrol grubuna göre anlamlı düşük bulunmuştur. 
Burhanoğlu ve ark. (2) febril konvülziyonlu hastalarda 
serum ve BOS çinko düzeyini daha düşük tespit 
etmişlerdir. Heydarian ve ark. (19) basit febril 
konvülziyonlu çocukların serum çinko düzeyini ateşli 
fakat konvülziyon olmayan çocuklara göre daha düşük 
tespit etmişlerdir. Çalışmamızda literatürle uyumlu 
şekilde febril konvülziyonu olan hastaların serum 
çinko düzeyi ateşi olan ve konvülziyonu olmayan gruba 
göre anlamlı düşük tespit edildi (p<0.001).Bununla 
birlikte çinko düzeyine BOS’ta da bakılmamış olması 
ve tamamen sağlıklı çocuklardan oluşan üçüncü bir 
grubun olmaması çalışmamızın kısıtlı taraflarıdır.

SONUÇ
Çalışmamızın sonucunda serum çinko düzeyi ateşli 
nöbetleri olan çocuklarda nöbeti olmayan ateşli 
çocuklara göre anlamlı derecede düşük tespit edilmiştir. 
Febril nöbetinin önlenmesinde çinko takviyesinin 
etkili olup olmadığını için daha fazla ve daha büyük 
çalışmalar yapılarak ortaya konulmalıdır.
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ÖZET
Amaç: Acil servisler adli olguların sıklıkla ilk görüldükleri yerler olması nedeniyle, hastalara acil 
servis hizmeti verilmesiyle birlikte adli raporların en çok yazıldığı yer olma özelliğini taşımakta-
dır. Hekimler tıbbi uygulamalarda meydana gelen hatalarından sorumlu oldukları gibi, adli tıbbi 
uygulamalardan kaynaklanan hatalarından da sorumludur. Çalışmamızda Devlet Hastanesi Acil 
Servisi'nde düzenlenen adli raporlardaki eksikliklere dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Devlet Hastanesi acil servisinde 01.06.2014-31.05.2015 tarihleri arasında 1551 
çocuk ve erişkin adli olgu için düzenlenen genel adli muayene raporları olguların demografik özel-
likleri, olay etiyolojisi gibi standart adli rapor formunda belirtilmesi gerekli olan bilgiler, bu bilgi-
lerin kaydedilip edilmediği ve lezyonun diyagramda işaretlenip işaretlenmediği açısından retros-
pektif olarak incelendi
Bulgular: En sık olgu türünün künt travma, en sık başvurunun akşam saatlerinde olduğu, yaralan-
ma bölgelerinin, pozitif bulguların, konsültasyon ve laboratuvar tetkik sonuçlarının çoğu olguda 
kaydedilmediği saptandı. Adli raporların çoğunlukla kati rapor olarak düzenlendiği, hayati tehlike 
ve basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilememe durumlarının olguların yarısına yakınında belir-
tilmediği tespit edildi.
Sonuç: Çalışmamızda, acil servisteki adli rapor düzenlenmesi konusunda yeterli özenin gösterilme-
diği öngörüsü oluşmuştur. Bu durumun da eğitim eksikliğine bağlı olduğu düşünülmüştür. Bu ne-
denle hekimler yasal sorumlulukları gereği adli raporlar ve ilgili yasal mevzuat hakkında bilgilerini 
sürekli olarak güncel tutmalılardır.
Anahtar Sözcükler: Adli rapor; Acil servis; Uygulama hataları

ABSTRACT
Background: Emergency departments are the places where forensic reports are most written 
because of the fact that forensic cases are seen first. Physicians are responsible for the mistakes 
that occur in medical practice, and are also responsible for the mistakes caused by forensic 
medical practices. Our study is intended to draw attention to the deficiencies about the judicial 
reports prepared in the state hospital emergency service. 
Methods: The general forensic examination reports for 1551 child and adult cases between 
01.06.2014-31.05.2015 in State Hospital Emergency Department are required to be indicated in 
the standard forensic report form such as demographic characteristics, event etiology, whether 
this information is recorded and whether the lesion is marked on the diagram were retrospectively 
analyzed.
Results: The most frequent case was found to be blunt trauma, the most frequent application 
was in the evening hours, the injury sites, positive findings, consultation and laboratory test 
results were mostly not recorded. It has been found that judicial reports are often filed as solid 
reports, and cases of life threatening and noncompliance with simple medical intervention are 
not mentioned near the half of the cases. 
Conclusion: In our study, it was predicted that there was not enough care about the regulation 
of the judicial report in the emergency service. Its considered that, this situation is also due to a 
lack of education. Therefore, physicians should keep their information about judicial reports and 
related legislation up to date in accordance with their legal responsibilities.  
Keywords: Emergency department; Judical report; Application errors
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 GİRİŞ ve AMAÇ
Adli olgular, sağlığın bozulmasına yol açan etkenin 
ve kişiye ulaşma sürecinde kendisinin ve/veya diğer 
insanların sorumluluğu olabileceği kuşkusu bulunan, 
insan tarafından ya da insanın sorumlu olduğu bir 
işleyiş içinde ortaya çıkan her türden dış etki sonucu 
zarar gördüğü kuşkusu bulunan olgulardır. Dış etkiler 
mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik olabilir. Kaza, 
intihar ve cinayet kuşkusu, dış etkinin kişiye ulaşma 
şekilleridir [1]. Acil servisler adli olguların sıklıkla ilk 
görüldükleri yerler olması nedeniyle, hastalara acil 
servis hizmeti verilmesiyle birlikte adli raporların en 
çok yazıldığı yer olma özelliğini taşımaktadır [2].

Adli rapor yazma işlemi aslen bir bilirkişilik hizmetidir 
[3]. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’un (11.04.1928, No:1219) 11. maddesinde, 
mahkemelerin Türkiye’de hekimlik yapma yetkisine 
sahip hekimlere bilirkişi olarak başvurabileceği 
belirtilmiştir [4]. Uygulamada, tüm raporları konunun 
uzmanı hekimlerin düzenlemesi mümkün olamaması 
nedeniyle Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından, adli tabiplik hizmetlerinin 
yürütülmesinde uyulacak esasları düzenleyen 
22.09.2005 tarih ve 13292 sayılı bir Genelge 
yayınlanmıştır [5,6]. Bu genelgede, adli raporların nasıl 
düzenleneceği ayrıntılı olarak bildirilmiştir.

Hekimler tıbbi uygulamalarda meydana gelen 
hatalarından sorumlu oldukları gibi, adli tıbbi 
uygulamalardan kaynaklanan hatalarından da 
sorumludur [7].
Bu çalışmada, Acil Servisi'nde düzenlenen adli raporlar 
değerlendirilmiş, adli olguların özellikleri ile raporlardaki 
eksikliklere dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
 
GEREÇ ve YÖNTEM
Acil servisinde 01.06.2014-31.05.2015 tarihleri 
arasında 1551 çocuk ve erişkin adli olgu için acil 
serviste nöbet tutan pratisyen veya uzman hekimler 
tarafından düzenlenen genel adli muayene raporlarının 
hastanede muhafaza edilen nüshaları, olguların 
demografik özellikleri, muayene tarihi ile saati, olayın 
öyküsü, kişiye ait özgeçmiş ve fizik muayene bulguları, 
varsa yapılan konsültasyon değerlendirmeleri, 
saptanan bulgular, travmatik lezyonlar, tetkik yapılıp 

yapılmadığı, yapılmışsa tetkik sonuçları, muayenesi 
yapılan kişinin alkollü olup olmadığı, “hayati tehlike”, 
“basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilmeme” gibi 
bilgilerin kaydedilip edilmediği ve lezyonun diyagramda 
işaretlenip işaretlenmediği açısından çalışmaya katılan 
doktorlar tarafından retrospektif olarak incelendi. 
Bilgiler olgu rapor formuna kaydedildi. Kaydedilen 
bilgiler "Olgu Rapor Formu" ndaki kodlarla bilgisayar 
ortamına aktarıldı. Veriler SPSS for Windows (versiyon 
18.0) programına yüklenip verilerin istatistik analizinde 
frekanslar yüzde dağılımı şeklinde ifade edilirken 
kategorik verilerde ki kare testi kullanıldı. p< 0,05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Araştırma; yönetmeliklere, güncel kılavuzlara, güncel 
Helsinki Bildirgesi ve iyi klinik uygulamaları ilkelerine 
uygun olarak gerçekleştirildi ve Kafkas Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanlığı (Etik Kurul Başkanlığı)’ndan etik 
kurul onayı alındı.

BULGULAR
Hastanede kendinden kopyalı 3 nüsha halinde 
düzenlenen genel adli muayene raporunun kullanıldığı, 
raporda vücut diyagramı olmadığı tespit edildi. 
İncelenen 1551 adli raporda olguların 1180' i erkek 
(%76,1), 370'i kadındı (%23,9). Raporlarda %23,9 
(n:370) olgunun yaşı belirtilmemiş olup yaşı belirtilen 
1181 olgunun en küçük yaş 0, en büyük 88, yaş 
ortalaması 30,2+-15,6'dı. Yaşı belirtilen olgularda 
cinsiyete göre yaş aralığı dağılımı grafikte gösterildi 
(Grafik 1).
 
Rapor tarihi %0,4 olguda, olay saati hiçbir olguda 
kaydedilmemişti. Olguların başvuru (muayene) 
zamanlarının %30,1 oranla en çok akşam saatleri 
olduğu, 237 (%15,3) olguda başvuru zamanı ile 
ilgili bilgi kaydedilmediği, olay yerinin 1545 olguda 
belirtilmediği, 1 olguda “şehir merkezi”, 5 olguda “şehir 
dışı” olarak kaydedildiği saptandı. 
 
Adli raporların %70,1'i kati, %29,9'u geçici rapordu. 
Adli olguların etiyolojilerine göre dağılımı Tablo 1’de 
gösterildi (Tablo 1). Yaralanma bölgeleri Tablo 2’de 
gösterildi (Tablo 2). Yaralanma durumundaki pozitif 
bulgular 1392 olguda (%89,7) kaydedilmediği saptandı. 
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Grafik 1. Cinsiyete göre yaş aralığı dağılımı

Etiyoloji n %

Künt travma 867 55,9

Belirtilmemiş 228 14,7

Trafik kazası 221 14,2

Diğer 206 13,3

Kesici delici alet yaralanması 22 1,4

Ateşli silah yaralanması 7 0,5

Toplam 1551 100

Yaralanma Bölgesi n %

Belirtilmemiş 999 64,4

Baş-boyun 324 20,9

Üst ekstremite 115 7,4

Alt ekstremite 67 4,1

Karın 16 1,0

Toraks 12 0,9

Baş ve başka bir bölge 12 0,9

Toraks ve başka bir bölge 6 0,4

Toplam 1551 100

İstenen Konsültasyon n %

Konsültasyon istenmeyen 1127 72,6

Diğer branşlar 194 12,5

Beyin ve sinir cerrahisi 75 4,8

Ortopedi 60 3,9

Plastik cerrahi 56 3,6

Genel cerrahi 21 1,4

Göğüs cerrahisi 9 0,6

Birden fazla branş 9 0,6

Toplam 1551 100
Tablo 2. Yaralanma bölgeleri   

Tablo 3. KonsültasyonTablo 1. Olguların etiyolojilerine göre dağılımı
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Olguların 102’ sinde (%6,6) ağrı, 43’ ünde (%2,8) kesi, 
4’ünde (%0,3) kırık ve 10’ unda (%0,6) diğer bulgular 
saptandı. 

Olguların radyolojik ve laboratuvar tetkikleri ile 
değerlendirilme durumu çoğunlukla (sırasıyla %72,2 
ve %96,8) belirtilmemişti. Olguların hiçbirinde 
dosyaya laboratuvar sonuçları ile ilgili pozitif bulgular 
kaydedilmemişti. 

Olgulardan konsültasyon istenmesi durumu ve 
konsültasyonların branşlara göre dağılımı Tablo 3’te 
gösterildi (Tablo 3). 

Olguların genel durumlarının dağılımı 1439 olguda 
(%92,8) stabil, 89 olguda (%5,7) orta, 23 olguda (%1,5) 
olarak kaydedildi. Olguların %70,3'ünde herhangi bir 
müdahale yapılmadığı, %28,6 olguda semptomatik 
tedavi yapıldığı kaydedilmişti. 
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Grafik 2. Acil serviste yapılan müdahale sonuçları.

Yapılan Müdahale
ToplamMüdahale 

yapılmamış
Semptomatik Ameliyat

Hayati 
Tehlike

Var 517 109 0 626

Belirtilmemiş 484 150 2 636

Yok 90 184 15 289

Toplam 1091 443 17 1551

Basit Tıbbi 
Müdahale

Belirtilmemiş 552 133 1 686

Giderilebilir 506 233 0 739

Giderilemez 33 77 16 126

Toplam 1091 443 17 1551

Tablo 4. Müdahale-hayati tehlike-basit tıbbi müdahale
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Acil serviste yapılan müdahale sonucu 4 olgunun 
öldüğü, %3,3'ünün (n:51) hastaneye yatırıldığı, %1 
(n:16) olgunun başka merkeze sevk edildiği, %38,2 
olgunun taburcu edildiği, %56,8'inin akıbeti konusunda 
bilgi olmadığı belirlendi. Müdahale sonuçları Grafik 
2’de gösterildi (Grafik 2).

Tetanoz aşısı yapılıp yapılmadığı değerlendirildiğinde, 8 
olguya tetanoz aşısı yapıldığı, 1542 olguda adli raporda 
bu konuda bilgi kayıtlı olmadığı saptandı.

Kanda alkol-uyutucu-uyuşturucu madde 
değerlendirilmesi açısından 33 olguda kan alkol düzeyi 
tetkik edilmiş, 1518 olguda raporda herhangi bir bilgi 
verilmemişti. 

Yaralanmalarda hayati tehlike olguların 636’ sında 
(%41) belirtilmedi. Olguların 626’sında (%40,4) hayati 
tehlike saptandı, 289’unda (%18,6) ise saptanmadı. 

Yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilip 
giderilemeyeceği olguların 686’ sında (%44,2) 
belirtilmedi. Olguların 739’ unda (%47,7) basit tıbbi 
müdahale ile giderilebilir olarak kaydedildi. Olguların 
126’ sında (%8.1) basit tıbbi müdahale ile giderilemez 
olarak kaydedildi. 
Olgulara müdahale yapılıp yapılmaması ile düzenlenen 
raporlarda kaydedilen hayati tehlike ve basit tıbbi 
müdahale durumunun dağılımı Tablo 4’de gösterildi 
(Tablo 4).

Düzenlenen kati raporlarda hayati tehlike olduğunun 
belirtilme oranı yüksek iken geçici raporların yarısından 
fazlasında hayati tehlike ve basit tıbbi müdahale ile 
giderilip giderilemeyeceği hakkında herhangi bir bilgi 
verilmemişti. Adli raporun özelliği ile hayati tehlike ve 
basit tıbbi müdahale durumunun dağılımı Tablo 5’da 
gösterildi (Tablo 5). 
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Yaş gruplarına göre adli raporun özelliği dağılımı 
Tablo 6’da karşılaştırıldı (Tablo 6).   *(1181 olguda yaş 
belirtilmiş olduğundan kati ve geçici rapor sayıları diğer 
tablolardaki sayılardan düşük bulunmuştur).

Yüzde sabit iz ve kemik kırığı ile ilgili bilginin çok yüksek 
oranda kaydedilmemiş olduğu saptandı. Kemik kırığı 
bulgusu olduğu belirtilen 4 olgudan sadece birinde adli 
raporda kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi 
belirtilmişti.

Raporların daha çok “kati rapor” olarak düzenlenmesi, 
0-10 yaş grubu hariç tüm yaş gruplarında istatistiksel 
olarak anlamlı idi (p<0,001). 

Olguların kaydedilen genel durum bilgileri ile 
raporda hayati tehlikesi olduğu belirtilmesi birlikte 
değerlendirildiğinde, genel durumun stabil olduğu 
kaydedilen olgularda hayati tehlikesi olduğu yönünde 
rapor düzenlenmesi oranının istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksek olduğu bulundu (p<0,001).  

Acil servise başvuru zamanı ile kati veya geçici rapor 

düzenlenmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunmadı (p=0,4). 
Yaralanmanın etiyolojisi ile kati rapor düzenlenmesi 
durumu karşılaştırıldığında, en fazla kati raporun künt 
travmalar için düzenlendiği, bulgunun istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0,001).

Yaş aralığı ile yaralanmaya sebep olan olay çeşidi 
karşılaştırıldığında, yaşı kaydedilmiş olan olgulardan 
0-10 yaş grubu hariç tüm yaş gruplarında istatistiksel 
olarak anlamlı yüksek oranda künt travmanın 
görüldüğü saptandı (p<0,001). 0-10 yaş grubu olguların 
daha çok trafik kazaları ile diğer yaralanmalar içerisinde 
belirttiğimiz zehirlenme ve düşmeler nedeniyle 
başvurduğu anlaşıldı.

TARTIŞMA
Acil servisler adli olguların ilk başvurduğu birimlerden 
biridir [8]. Hekimlerin genellikle, kişinin her türlü 
bedensel ve ruhsal travmasını dikkate alarak 
yaralanmanın vücutta oluşturduğu ağırlık derecesinin 
tespitine yönelik adli raporlar düzenlemeleri 
gerekmektedir [9].

Çalışmamızda adli olguların %76,1'i erkek, %23,9'u 
kadındı. Bu durum literatür ile uyumludur. Korkmaz 
ve arkadaşlarının, Bozkurt ve arkadaşlarının yaptıkları 
çalışmalarda da erkeklerin kadınlara oranla yüksek 
olduğu bildirilmiştir [5, 10]. Bu durumun, ülkemizde 
birçok bölgede olduğu gibi Ardahan'da da kadınların 
sosyal hayata katılımlarının ve travmaya maruz 
kalma oranlarının erkeklere göre daha az olmasından 
kaynaklandığı görüşündeyiz.

Raporlarda %23,9 oranında yaşların kaydedilmediği 
saptandı. Bu bulgu, Serinken ve arkadaşlarının bildirdiği 
%84,9 oranının oldukça altındadır [7]. Raporlarda yaşı 

Hayati Tehlike Basit Tıbbi 
Müdahale Toplam

Var Yok Belirtilmemiş Giderilebilir Giderilemez Belirtilmemiş

Adli Rapor Geçici 116 108 240 103 96 265 464

Kati 510 181 396 636 30 421 1087

Toplam 626 289 636 739 126 686 1551

Tablo 5. Adli rapor özelliği ile hayati tehlike ve basit tıbbi müdahale yorumlarının dağılımı
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Yaş Grubu
Adli Rapor Toplam

Geçici Kati

0-10 46 33 79

11-20 80 162 242

21-30 110 273 383

31-40 62 151 213

41-50 38 87 125

51-60 26 54 80

61-70 8 27 35

71 ve üzeri 6 18 24

Toplam 376 805 1181

 Tablo 6. Yaş gruplarına göre adli raporun özelliği dağılımı
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belirtilen 1181 olgunun yaş ortalaması 30,2 ± 15,6 
olup % 50,46 (n:596)'sının 21-40 yaş grubunda olduğu 
bulundu. Bulgu, genç erişkin grubun adli olaylara 
maruz kalma olasılığının daha yüksek bulunmasının 
öngörülebilen bir durum olduğunu bildiren literatür ile 
uyumludur [8, 10, 11]. 

Rapor tarihinin %0,4 olguda kaydedilmediği saptandı. 
Bu oran, Bozkurt ve arkadaşlarının bildirdiği %56 
oranının oldukça altındadır [5]. Olguların başvuru 
(muayene) zamanlarının %30,1 oranla en çok akşam 
saatleri olduğu, hiçbir olguda olay saatinin, 237 (%15,3) 
olguda başvuru zamanının rapora kaydedilmediği 
görüldü. Olay saatinin kaydedilmeme oranı, Serinken 
ve arkadaşlarının çalışmasında bildirilen %52,1 oranına 
göre çok yüksektir. Muayene saatinin kaydedilmeme 
durumu ise bu çalışmaya göre düşüktür [7]. Bu durum, 
olgunun adli vaka olduğuna karar verilmesi ile hastane 
idaresinden adli rapor formu talep edilmesi sırasında 
idari personel tarafından saat ve tarihin hemen 
kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Yaralanmaya neden olan olayın etiyolojisi %14,7 
(n:228) olguda belirtilmemişti. Etiyoloji belirtilen 
olgularda yaralanmanın %55,9 (n:867) oranda ilk 
sırada künt travma, ikinci sırada %14,2 oranında trafik 
kazası nedeniyle olduğu bulundu. Bu oran, acil servise 
başvuran adli olgularda ilk sırada trafik kazasının 
bulunduğu, darp olgularının ikinci ve üçüncü sırada 
belirtildiği literatürden farklı saptandı [4,5,7,8,11]. 
Durumun, bölgede gerek hava, gerekse yol koşulları 
nedeniyle trafik yoğunluğunun az olmasından 
kaynaklanabileceği düşünüldü. 

Olay etiyolojisinin kaydedilmeme oranı, Hakkoymaz ve 
arkadaşlarının yaptığı, olayın öyküsüne ilişkin bilgilerin 
olguların % 4,1'inde yer almadığının gözlendiği 
çalışmaya göre yüksek bulundu [11]. Adli tabiplik 
hizmetlerinin yürütülmesinde uyulacak esaslara 
ilişkin genelgede olayın öyküsü, muayene tarihi ile 
saati belirtilerek adli rapor formlarının eksiksiz olarak 
doldurulması gerektiği vurgulanmış olduğu [6] göz 
önüne alındığında, yukarıda belirtilen eksik bilgiler 
içeren raporların, yargı nezdinde hekimin yeterli 
özeni göstermediği, bilgi eksikliği olduğu şeklinde 
yorumlanabileceği, böylece hekimin raporlarının 
sorgulanmasının olası olacağı kanaatindeyiz.

Yaralanma bölgesinin 999 (%64,4) olguda raporda 
belirtilmediği, belirtilen olgular arasında en sık baş-
boyun bölgesi yaralanmalarının görüldüğü, bunu 
ikinci sıklıkta üst ekstremite yaralanmalarının izlediği 
bulundu. Seviner ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada en 
sık ekstremitelerin yaralandığı bildirilmiştir [8]. Korkmaz 
ve arkadaşlarının yaptığı çalışma ile yaralanan bölge 
sıklık sıralaması benzer olduğu görüldü. Yaralanma 
bölgesinin belirtilmeme oranlarının literatüre göre 
çok yüksek bulundu [4, 5]. Adli raporda yaralanma 
bölgesinin belirtilmemesi, soruşturma sırasında 
mağdurun ya da sanığın yaralanmaya ilişkin ifadeleri 
arasında tutarsızlık varmış gibi değerlendirilerek hatalı 
yargılara neden olabilmekte, ya da daha sonra kati 
raporu yazacak hekimin işini zorlaştırabilmektedir.
 
Raporların %72,7'sinde olgulara konsültasyon 
istenmediği, konsültasyon istenen branşlardan 
birinci sırada beyin cerrahisi, ikinci sırada ortopedi 
olduğu ve bulgunun yaralanma bölgelerinin sıklığı ile 
uyumlu olduğu saptandı. Korkmaz ve arkadaşlarının 
çalışmasında %30,6 olguya konsültasyon istenmediği, 
%44 oranında en fazla ortopedi konsültasyonu 
istendiği bildirilmiştir [10]. Konsültasyon istenme 
oranının düşük olmasının, olguların çoğuna herhangi 
bir müdahale yapılmamış olduğu göz önüne 
alındığında, yaralanmaların genellikle hafif olmasından 
kaynaklanabileceği, bizim vakalarımızda en sık 
yaralanmanın baş bölgesinde olması ile en sık beyin 
cerrahisi konsültasyonu istenmiş olmasının uyumlu 
olduğu kanaatindeyiz.

Yaralanmaya ilişkin pozitif bulguların %89,7 olguda, 
laboratuvar ve radyoloji sonuçları ile ilgili pozitif 
bulguların, konsültasyon sonuçlarının hiçbir olguda 
kaydedilmediği bulundu. Bulgular, Bozkurt ve 
arkadaşlarının olguların %96. 4’ünde laboratuvar 
sonuçları, %61,7’sinde radyolojik tetkik sonuçları ve 
%84,6’ünde konsültan hekim görüşünün yazılmadığını 
belirttikleri [5] çalışmaya göre yüksek oranda 
olmakla birlikte bu çalışmadaki oranların da yüksek 
olması, hekimlerin bu konuda yeterli hassasiyeti 
göstermedikleri izlenimini yarattı.  
 
Raporların %63’ ünde alkol sonucuna yer verilmemişti 
Halbuki, olay sırasında kişinin alkollü olup olmadığının 
tespiti, öncelikle trafik kazaları olmak üzere tüm 
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olaylarda, soruşturma ve kovuşturma sırasında ortaya 
çıkacak iddiaların sağlıklı yorumlanması için gerekli bir 
bilgidir.
 
Çalışmamızda, acil serviste düzenlenen raporların 
çoğunun “kati rapor” olarak düzenlenmiş olması 
literatür ile uyumsuz bulundu [7, 11]. Bu durum, 
uygulamada acil serviste çalışan hekimler ile kolluk 
kuvvetleri arasında sık sık ortaya çıkan tartışmalar 
nedeniyle hekimlerin acele ettirilmesi ve kati rapor 
yazmaları konusunda baskı altında hissetmelerinden 
kaynaklanabilmektedir. Elbette ideal olan, tespit 
edilen bulgular ışığında mümkünse kesin rapor 
düzenlenmesidir [3]. Raporlarda hayati tehlike ve basit 
tıbbi müdahale ile ilgili bilgiler mutlaka bulunmalıdır. 
Bununla birlikte, raporların da usulüne uygun 
düzenlenmesi ve doğru bilgileri yansıtması gerekir. 
Çünkü yaralanma olaylarında, olayın diğer özellikleri 
de dikkate alınmak koşuluyla, kişinin yaralanmasının 
durumu, yargının her aşamasında etkili olmakta, 
davanın açılacağı mahkemeyi bile değiştirebilmektedir.
Çalışmamızda kati rapor düzenlenme oranları yüksek 
olmakla birlikte, hayati tehlike ve basit tıbbi müdahale 
ile giderilip giderilemeyeceği hususlarının, olguların 
genel durumu ile uyumlu olmaması, raporların doğru 
bilgileri yansıtmıyor olabileceğini akla getirmektedir

0-10 yaş grubu çocuklarda yaralanma etiyolojilerine 
bakıldığında trafik kazalarının ilk sırada olması 
Korkmaz ve arkadaşlarının acil serviste pediatrik 
adli olguları değerlendirdikleri çalışmanın verileri ile 
uyumlu bulundu [12]. Çocuk yaş grubunda zehirlenme 
ve düşmelerin de acil servise başvurularda sıklıkla 
karşımıza çıkması, bölgenin kırsal olup çocuk yaş 
grubundaki kişilerin metropollere oranla daha serbest 
hareket etmeleri, hayvanlarla ve tarım alanları ile 
yakın temas halinde olmaları nedeniyle bu travmalara 
daha fazla maruz kalmalarından kaynaklanabileceği 
değerlendirildi.

Sonuç olarak;
Çalışmamızda, acil serviste adli rapor düzenlenmesi 
konusunda yeterli özenin gösterilmediği öngörüsü 
oluşmuştur. Adli raporların düzenlenmesi esnasında 
hekimlerin yapacağı her türlü hata ve eksiklik yasal ve 
etik sorumlulukları çerçevesinde; uygulamada yargıya 
yansıyan olaylar sınırlı sayıda olsa da,  ceza ve tazminat 

davaları ile karşı karşıya gelmesine neden olabilir. 
Bu nedenle hekimlerin adli raporu nasıl yazacağını 
bilmeleri gerekmektedir. Adli raporların eksiksiz 
yazılması için mezuniyet öncesi adli tıp eğitimine 
ayrılan sürenin arttırılarak hekimlere bu konudaki 
sorumlulukları daha kapsamlı olarak anlatılmalı, 
uzmanlık eğitimi sırasında adli sorumluluklar üzerinde 
daha çok durulmalıdır. Ayrıca hekimler eğitim süreleri 
sonunda da yasal sorumlulukları gereği adli raporlar ve 
ilgili yasal mevzuat hakkında bilgilerini sürekli olarak 
güncel tutmalılardır. 

KAYNAKLAR
1. Korur Fincancı Ş. Adli Olguya Yaklaşım. “Yeni Yasalar Çerçevesinde 
Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli 
Raporların Düzenlenmesi” Kitabı içinde (Editörler: G. Çetin, C. Yor-
ulmaz), İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 
Sempozyum Dizisi No: 48, 2006: 92-103.
2. Yavuz Y, Yürümez Y, Küçüker H, Demirel R, İkizceli İ, Akdur O, Acil 
Tıp Hekimlerinin Adli Rapor Düzenlenmesi ile İlgili Bilgi, Tutum ve 
Davranışlarının Değerlendirilmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2004;4: 64-7.
3. Tümer AR, Keten A, Karacaoğlu E. Adli Olgu Bildirimi ve Adli 
Raporlar. Hacettepe Tıp Dergisi 2010; 41: 128-34.
4. Koç S, Yorulmaz C. Hekimin Yasal Sorumlulukları. “Adli Tıp” Kitabı 
içinde (Editörler: Z. Soysal, C. Çakalır) İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Yayınlarından Rektörlük No: 4165, FakülteNo:224, İstanbul, 1999: 45-60.
5. Bozkurt S, Daraoğlu V, Okumuş M, Savrun A, Karanfil R, Gök 
AA. Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların Uygunluğunun 
Değerlendirilmesi ve Tespit Edilen Eksiklikler. Journal of Clinical and 
Analytical Medicine, 2015;6: 331-4 
6. 22.09.2005 tarih ve 13292 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi. 
7. Serinken M, Türkçüer İ, Acar K, Özen M. Acil Servis Hekimleri 
Tarafından Düzenlenen Adli Raporların Eksiklik ve Yanlışlıklar Yönün-
den Değerlendirilmesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011;17:23-28.
8. Seviner M, Kozacı N, Ay MO, Açikalın A, Çökük A, Gülen M, 
Acehan S, Genç Karanlık M, Satar S. Acil Tıp Kliniğine Başvuran Adli 
Vakaların Geriye Dönük Analizi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dergisi, 2013; 38: 250-260.
9. Tuğcu H, Toygar M, Can İÖ, Safalı M. Hekimin Adli ve Tıbbi Rapor 
Hazırlama Sorumluluğu. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2006;5: 
466-75.
10. Korkmaz T, Kahramansoy N, Erkol Zerrin, Sarıçil F, Kılıç A. Acil 
Servise Başvuran Adli Olguların ve Düzenlenen Adli Raporların 
Değerlendirilmesi, Haseki Tıp Bülteni, 2012; 50:14-20.
11. Hakkoymaz H, Keten HS, Artuç S, Üçer H, Bozkurt S, Okumuş M, 
Keten A. Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların Türk Ceza Kanunu 
Kapsamında Değerlendirilmesi. J Kartal TR 2014; 25: 177-180 
12. Korkmaz T, Erkol Z, Kahramansoy N. Acil Servise Gelen Pediatrik 
Adli Olguların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma, Haseki 
Tıp Bülteni, 2014; 52: 271-7.



ÖZET
Amaç: Siyanoakrilat birçok cerrahi alanda başarıyla kullanılmakta olup, son yıllarda mikrovaskü-
ler anastomoz amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmamızın amacı geleneksel sütür tekniği 
ile kendi geliştirdiğimiz siyanoakrilat ile güçlendirilmiş sütür tekniğini karşılaştırmaktır. 
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya toplam 16 Yeni Zelanda türü tavşan alındı. 8 Tavşan kontrol gru-
buna, 8 tavşan ise çalışma grubuna dâhil edildi. Sol femoral arterleri hazırlanarak, tam kat ke-
sildi. Kontrol grubunda 90° acı ile dört sutur konularak geleneksel anastomoz uygulandı. Deney 
grubunda ise ön yüze tek sütür konulup, arka yüzde proksimal parça distalin içine geçirilip, siya-
noakrilat damlatılarak anastomoz uygulandı. Klinik değerlendirme ve istatistik analiz yapılarak, 
operasyon süresi, kanama süresi ve geciş incelendi. 
Sonuçlar: Anastomoz iyileşmesi, 21. günde tavşanların sakrifiye edilerek alınan biyopsilerin ışık 
mikroskopisi altında histolojik olarak incelenmesi ile değerlendirildi. İki grup arasında lümen 
çapları açısından anlamlı fark vardı. Deney grubunda operasyon ve kanama süreleri anlamlı ola-
rak kısa bulundu. Daha fazla endotel kaybı ve inflamasyon görülmesine rağmen akım engelle-
miyordu. 
Çıkarım: Uyguladığımız yöntem basit, az sütürle, kısa zamanda gerçekleştirilen, geçiş oranını 
azaltmayan, bir teknik olarak değerlendirilmiştir.
 
Anahtar Sözcükler: Siyanoakrilat; Mikrovasküler anastomoz; Arter tamiri

ABSTRACT
Objective: Cyanoacrylate has been successfully used in many surgical fields and it has been also 
used for microvascular anastomosis in recent years. The purpose of this study is to compare the 
traditional suture technique with the enhanced cyanoacrylate suture technique that we have 
developed.
Material and Methods: 16 New Zeland rabbits has researched included in this study. Control 
group includes 8 rabbits and study group includes 8 rabbits. Left femoral arteries were prepared 
and cut into full layers. Traditional anastomosis was performed by placing four sutures with 
90 ° angle in the control group. But the testing group, the anastomosis is applied by putting 
one suture to the front part, by putting a proximal item in distal at back part and by putting 
cyanoacrylate in it. Clinical evaluation and statistical analysis were researched, the operation 
and duration of bleeding with vessel passage were investigated. 
Results: On day 21, anastomosis healing was histologically examined under light microscopy of 
the sacrificed rabbits and the results were evaluated. There was a significant difference between 
the two groups in terms of luminal diameters. Operation and bleeding time is found short at 
testing group. although there was more endothelial loss and inflammation in the experimental 
group, blood flow was not prevented.
Conclusion: it can be evaluated easy methods what we used, it can be evaluated as a technique 
that is performed in a short time and does not decrease the blood transit ratio. We think that, 
there is need to new studies and pratic applications about these subjects.
 
Keywords: Cyanoacrylate; Microvascular anastomosis; Artery mending.
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GİRİŞ 
Mikrocerrahi günümüz tıbbında onarım cerrahisi 
uygulamalarının önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. 
Onkolojik cerrahideki gelişmeler ve rekonstrüksiyon 
seçeneklerinin artmasına bağlı olarak daha geniş 
rezeksiyonlar yapılabilmektedir. Bu gelişmelerin doğal 
sonucu olarak serbest doku aktarımları, replantasyon, 
periferik damar ve sinir onarımları gibi mikrocerrahi 
uygulamalarına daha sık ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu 
uygulamaların başarıyı doğrudan etkileyen basamağı 
mikrovasküler anastomoz aşamasıdır.

Geleneksel yöntem ile gerçekleştirilen uç uca 
anastomozların başarı oranı çeşitli klinik serilerde %90 
ile 95 arasında gösterilmiştir. Bu teknik günümüzde 
pek çok yazar tarafından altın standart olarak kabul 
edilmektedir(1-4). 

Geleneksel yöntem zaman alan bir tekniktir. 
Anastomoz süresi çeşitli yayınlarda 20 ile 45 dakika 
arasında bildirilmektedir(5-6). Serbest doku aktarımı 
ve replantasyon operasyonlarında iskemi süresinin kısa 
tutulması hedeflenir. Özellikle çok sayıda anastomoz 
yapılması gereken operasyonlarda geleneksel yöntemin 
kullanılması iskemi süresinin aşılmasına neden olur(7-9).

Geleneksel yöntemde lümen içerisinde çok sayıda 
sütür bırakılır. Bırakılan bu sütürler kan akımında 
değişiklikler yaratarak trombüs oluşumuna neden olur. 
Sütürlerin seyrek yerleştirilmesi anastomoz sonrasında 
kanamalara, sık yerleştirilmesi ise media tabakasında 
nekrozlara neden olur. Geleneksel yöntemde 
sütürasyon mekanik olarak lümende daralmalara yol 
açmaktadır. Bu daralma oranı geleneksel anastomoz 
için, üçüncü haftada %18 olarak belirtilmiştir(10).
Geleneksel anastomoz kolay öğrenilebilir bir yöntem 
olarak kabul edilmemektedir. Tekniğin öğrenilmesi 
ve yüksek geçiş oranlarıyla klinikte uygulanabilecek 
yeterliliğe ulaşılması zaman alır. Deneyimsiz ellerde 
uygulandığında damar üzerinde aşırı travma 
oluşturulması, arka duvardan sütür geçilmesi gibi 
hatalar sıkça yapılır ve erken dönem trombüs oluşumu 
ile anastomoz kaybına neden olur. Tekniğin ters 
pozisyonlarda, ulaşılması zor bölgelerde uygulanması 
deneyim sahibi cerrahların dahi zorlanmasına ve hata 
yapmasına neden olmaktadır (11).

Bu düşüncelerden yola çıkılarak geleneksel yönteme 
ait dezavantajların giderilebileceği, siyonoakrilat (SA) 
kullanarak, daha hızlı ve pratik anastomoz sağlayacağını 
düşündüğümüz yeni bir yöntem tarif etmek amacıyla 
bu deneysel çalışma yapıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma Üniversitesimiz Tıp Fakültesi Deney 
Hayvanları Laboratuarlarında , Hayvan Deneyleri Yerel 
Etik Kurulu 07.01.2010 tarih ve 50–3 sayılı kararı ile 
onay alınarak yapıldı. 

Kullanılan Hayvanlar ve Gereçler
Çalışmada 1800–2600 gr ağırlığında erişkin ve her 
birinde 8 adet Yeni Zelanda tipi erkek tavşan olan 
rasgele iki grup oluşturularak sol femoral arter 
üzerinde, yeni uç-uca anastomoz modelinde çalışıldı. 
Tavşanlar 12 saat süreyle ışık gören, 12 saat süreyle 
karanlık olan, tavşanlar için özel hazırlanmış ortamda, 
sabit oda sıcaklığında (21 °C), tavşan yemi ve suya 
istedikleri zaman ulaşabildikleri kafesler içinde tek tek 
yerleştirilerek, barındırıldılar.

Deney Hayvanlarının Gruplandırılması 
İlk grup kontrol, ikinci grup çalışma grubu olarak 
belirlendi. Her iki grupta sol femoral arter inguinal 
ligamentin 1 cm distalinden kesilerek, kontrol grubunda 
geleneksel uç uca anastomoz, deney grubunda ise 
bizim tasarladığımız yeni bir model olan tek sütür ve SA 
kullanımı ile anastomoz planlandı.

Deneylerde Kullanılan Siyanoakrilat Yapıştırıcı 
Doku yapıştırıcısı olarak N-Butyl–2- Cyanoacrylate 
içeren ve her biri 0,5 ml’lik 5 tüpten oluşan Histoacryl® 
kullanıldı. Histoacryl® Almanya’da Braun firması 
tarafından kullanıma sürülmüştür. Her tüp butil–2-
siyanoakrilatın yanında fizyolojik olarak dokuya 
zararsız, absorbe edilebilen mavi boya (%1 hidroksi–4 
Antraksion) içermektedir.

Anastomoz Tekniği
Genel anestezi kas içi Xylazin HCL (20 mg/kg) ve 
ketamin HCL enjeksiyonu (50 mg/kg) uygulanması ile 
gerçekleştirildi. İnguinal bölge traş edildikten sonra, 
pavidon-iyotlu steril gazlı bez ile bölge temizlendi ve 
girişim steril bir ortamda uygulandı. Diseksiyonlar ve 
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anastomozlar 4,5 büyütmeli cerrahi gözlük kullanılarak 
gerçekleştirildi.

İnguinal ligamentin hemen altından medial insizyon 
uygulandı. Cilt altı dokular geçildikten sonra adduktör 
kaslar mediale ekarte edilerek damar sinir paketine 
ulaşıldı. Femoral ven ve femoral sinir diseke edilerek 
femoral artere ulaşıldı. Damar aproksimatörü 
yerleştirildi. Femoral arter, inguinal ligamentin 
1 cm altından kesildi, aproksimatör vasıtasıyla 
uçlar yakınlaştırıldı. Alan laktatlı ringer solusyonu 
ile yıkanarak pıhtılar temizlendi. Lümene uzanan 
adventisya fazlalıkları kesilerek uzaklaştırıldı. Dilatatör 
penset yardımıyla damar uçlarına dilatasyon uygulandı. 
Lümen içerisine 24 numara kanül ile girilerek laktatlı 
ringer solusyonu ile yıkama yapıldı.

Kontrol Grubu: . Dikiş işlemi 75 mikron iğneli 8/0 naylon 
sütür (Ethicon, Sommerville, NJ) ile yapıldı. 0 ve 180 
derecelere tespit sütürleri konuldu. Bu iki sütür arasına 
eşit aralıklarla iki adet daha sütür konularak, toplam 
dört sütür ile anastomoz tamamlandı (Şekil1a-b). 
Ekartörler gevşetildikten sonra yaklaştırıcı damar 
klempi açıldı. Nemli tampon ile hafif baskı uygulandı. 
(Resim 2.)
 

Sekil1: a)Kontrol grubu arter kesisi b)Kontrol grubu tamir 

sonrası c)Çalışma grubu arter kesisi d)Çalışma grubu tamir 

sonrası

Çalışma Grubu: Uzak uçlara 75 mikron iğneli 8/0 naylon 
sütür (Ethicon, Sommerville, NJ) ile 1 adet sütür geçildi 
(Şekil 1c.), (Resim1c). Yakın uçlardan proksimal parça 
distalin içine geçirilerek üzerine SA damlatıldı. (Şekil 
1d.), (Resim 1d.) 30 saniye donma süresi beklendikten 

sonra damar klempi açıldı. Distale geçiş olduğu 
makroskopik olarak görüldü. Distalde nabazan elle 
kontrol edildi. Geçiş olduğu belirlendi. 

Resim1: a) Kontrol grubu arter kesisi b)Sütür ile tamir sonrası 

c)Çalışma grubu arter kesisi d)Çalışma grubu SA ile yapıştırma 

yapılırken

Klinik Yöntem
Anastomoz süresi, kanama süresi, erken ve geç dönem 
geçiş klinik olarak değerlendirildi.

Makroskopik Yöntem
21. günde tavşanlar 200 mg/kg pentotal sodyum 
intraperitoneal olarak yapılıp sakrefiye edildikten sonra 
arter ve çevre dokulardaki inflamasyon ve yapışıklıklar 
makroskopik olarak değerlendirildi.

Histolojik Yöntem
Deneklerden çıkarılan dokulardan anastomoz hattını 
içerecek şekilde, 2 cm’ lik segmentler alındı. Örnekler, 
%10’luk tamponlanmış nötral formaldehit de 48 saat 
süre ile fikse edildi. Artan etilalkol serilerinde dehidre 
edilen dokular, ksilol ile şeffaflandırma ve 3 kez sıvı 
parafin içinde bekletildikten sonra parafinde bloklandı. 
Bu bloklardan rotary mikrotomla alınan 4–6 µm’lik 
kesitlere, Hematoksilen-Eozin (H+E) ve Mallory Azan 
boyaları yapılarak, Olympus BX 51TF mikroskopta 
(Olympus Corporation, Tokyo, Japan) görüntülendi.
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BULGULAR
1.Klinik Değerlendirme
Anastomoz Süresi
Anastomoz süresi, femoral arterin kesilmesinden, 
anastomoz sonrası klempin açılmasına kadar olan süre 
olarak kaydedildi. 
Kanama Süresi
Kontrol grubunda klempin açılmasını takiben nemli 
bir gazlı bez ile arter üzerine dolumu engellemeyecek 
şekilde hafif bir baskı uygulandı. Bu baskı her 15 
saniyede bir kaldırılarak kanama kontrol edildi. Çalışma 
grubunda tüm deneklerde kanamanın daha kısa sürede 
durduğu tespit edildi.

Erken Dönem Geçiş
2 ve 5. dakikalarda iki mikropensetle sağma testi ile 
geçiş kontrol edildi. Her iki grupta da distal geçişin 
normal olduğu gözlendi. 

Geç Dönem Geçiş
Her iki grupta 21. günde, iki mikropensetle sağma 
testi ile geçirgenlik kontrol edildi. Kontrol ve çalışma 
grubunda distale geçiş yönünden sıkıntı görülmedi.

Makroskopik Değerlendirme
21. günde denekler femoral arterleri çıkarılmak üzere 
açıldığında, makroskopik olarak çalışma grubunda 
kontrol grubuna göre çevre yumuşak dokularda daha 
fazla yapışıklık ve inflamasyon olduğu görüldü .

Mikroskopik Değerlendirme
Kontrol grubu
Femoral arter lümeni açık ve belirgin bir inflamasyon 
bölgesi gözlenmezken, sütür alanında tunica 
intima tabakasının endotelinde bazı hücresel 
kayıp ile subendotelyal bağ dokunun anastomoz 
bölgesinde (donör damar ile) henüz dokunun tam 
olarak onarılamadığı, bu alanın hücreden yoksun, 
ekstrasellüler matriks ile doldurulduğu gözlendi. Tunica 
media ve adventisya tabakaları ise normal yapıda 
gözlendi (Resim2).

 

Resim 2: a)Kontrol grubu (H+E) b)Kontrol grubu (Mallory 

Azan). Lümen (L) açık olarak izlenirken sütür (ok) bölgesindeki 

endotel kaybı (dolu ok başı) ve tunica intima bağ dokusunda 

ekstrasellüler matriks (boş ok başı) izlenmektedir

Çalışma Grubu
Çalışma grubunda, sütür alanı ve yapıştırıcı alanlarına 
komşu bölümlerde, femoral arter lümeni açık, endotel 
ve diğer tabakalar normal yapıda izlenirken (Resim3a.), 
sütür ve yapıştırıcı noktasından geçen kesitlerde, iki 
duvarlı damar yapısı izlendi (Resim 3 b,c). Bu alanda, 
donör damarın tunica adventisyası izlenemezken, 
musculus elastica externa tabakasında belirgin kayıp 
alanları, tunica media tabakasında ise kollajen lifleri 
gösteren mavi boyanmada azalma gözlendi. Ayrıca, 
donör damarın lümeni açık gözükse de, endotel kaybı 
ve subendotelyal alandan tunica media tabakasına 
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yayılan bir inflamasyon bölgesi izlendi. Buna ilave 
olarak, yapıştırıcı kullanılan alanlara komşu çevre bağ 
dokusunda da sınırlı inflamasyon bölgesi gözlendi. 
(Resim 3b).
 

Resim3: a) Çalışma grubu (H+E), b)Çalışma grubu 
(Mallory Azan), c)Çalışma grubu (Mallory Azan). 
Çalışma grubunda sütür (ok) ve yapıştırma alanından 
uzak bölgede damar yapısı normal izlenirken (a), sütür 
ve yapıştırıcı alanlarından geçen kesitlerde (b,c), lümen 
(L) açık, buna karşın çift duvarlı damar yapısı, endotel 
kaybı (dolu ok başı), inflamasyon alanları (X), donör 
damarın tunica media tabakasında (tm1) kollajen lif 
(kol) kaybı ile m. elastica eksterna tabakasında (me) 
kayıp (açık ok) izlenmektedir. Alıcı damar tunika media 
tabakası (tm2), tunica advetisya (ta).

İstatiksel Değerlendirme
Çalışmamızın verileri SPSS (Statistical Package fort he 
Social Sciences), (ver: 14.0) programına yüklenerek, 
verilerin değerlendirilmesinde Mann-Whitney U 
testi kullanılmıştır. Verilerimiz tablomuzda aritmetik 
ortalama ± standart sapma şeklinde belirtilip yanılma 
düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.
 α: 0,05, ß:10,20, 1-ß:0,20 olarak alındığında 
her iki gruba 8’ er denek alınmasına karar verilmiştir. 
Testin gücü p= 0,87968 bulunmuştur.   
    Gruplara ait anastomoz süresi değerleri 
karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık önemlidir. 
(p<0,05),  Kontrol grubunda anastomoz süresi ortalama 
16,77±0,84 dakika, çalışma grubunda ise 11,57±0,66 
dakika bulunmuştur. (Tablo 1)    

Tablo1: Lümen çapları (sütür hattında) ve Anastomoz süreleri 

ortalaması

Kontrol grubu ve çalışma grubunun her ikisinde de 
lümen açık olarak izlenmesine rağmen mikroskopik 
olarak sütür hattında lümen çapları ölçüldüğünde; 
(Tablo 1) kontrol grubunda ortalama 23,37±1,40 µm, 
çalışma grubunda ise 19,62±1,18 µm bulundu. Buna 
göre istatistiksel olarak iki grup arasında lümen çapları 
bakımından anlamlı fark olduğu anlaşıldı (p=0,001).

Çalışmamızda SA ile oluşan reaksiyon makroskobik 
olarak kolaylıkla görülmüştür. Bu reaksiyon esnasında 
doku yıkımı lehine bulgu olmamıştır. Yapıştırıcının, 3. 
haftada denekler sakrefiye edildikten sonra yapılan 
histolojisinde konvansiyonel sütüre göre damar 
duvarında daha fazla endotel kaybı, çevre dokularda 
daha fazla inflamasyon yaptığı gözlendi. Sütür 
hattındaki lümen genişlikleri incelendiğinde kontrol 
grubunun anlamlı derecede geniş olduğu görüldü. 
Ancak her iki grupta da distale geçiş izlendi. Anastomoz 

Gruplar Lümen çapları 
(µm)
X±S

Anastomoz 
Süresi (dk)
X±S

Kontrol 23,37±1,40 16,77±0,84

Çalışma 19,62±1,18 11,57±0,66

P=0,001
p<0,05

P=0,001
p<0,05
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süresi bakımından ise çalışma grubunda anlamlı 
derecede kısalık mevcuttu. Arter tamiri zamanla 
yarışarak yapılan bir müdahele olduğu için bu yönden 
oldukça avantajlı olduğunu düşünüyoruz.
 Operasyon esnasında sahada yan dallardan olan 
minimal kanama ve ortamda kalan yıkama mayilerinin 
yarattığı neme rağmen, tüm deneklerde SA’in, 
otuz saniye içinde anastomoz hattından sızıntıya 
izin vermeyecek şekilde stabil hale geldiği, tampon 
yapmaya gerek kalmadığı, ancak kontrol grubunda 
sızıntı olduğu için tampon yapmak zorunda olduğu 
görüldü.
 
TARTIŞMA
Geleneksel uç uca anastomoz tekniği halen günümüzde 
popülerliğini korusa da pek çok dezavantaja sahiptir. 
Damarın anastomozu esnasında yapılan kaba 
manipulasyonlar, arka duvardan geçme, damar duvarını 
tam katlı olarak tutma, yetersiz eversiyon gibi hatalar 
erken trombüs gelişimi ve anastomoz kaybına yol açar. 
En iyi ellerde yapılsa bile geleneksel uç uca anostomoz 
sonrası lümen çapının %15 daraldığı gösterilmiştir(12). 
Yine bu anastomozlarda yaygın endotel kayıpları, 
sütürler arası mesafede media nekrozları kaçınılmazdır, 
lümende kalan sütürlerin yaratacağı yabancı cisim 
reaksiyonları ve intimal hiperplaziler çok şiddetli 
olabilir(13).

Geleneksel yöntemin bu dezavantajlara sahip olması 
çalışmacıları alternatif yöntemler aramaya yöneltmiştir. 
Alternatif bir anastomoz tekniği geliştirilirken; 
tekniğin hızlı uygulanabilir olması, erken ve geç 
dönem geçiş oranlarının yüksek olması, basit ve kolay 
öğrenilebilir olması, kullanılan malzemenin anastomoz 
iyileşmesini olumsuz yönde etkilememesi, olumsuz 
pozisyon ve koşullarda uygulanabilir olması, kolay 
ulaşılabilen ekipmanlarla yapılabilmesi ve ucuz olması 
hedeflenmelidir.
Bugüne kadar geliştirilmiş olan alternatif anastomoz 
yöntemleri; alternatif sütür teknikleri (devamlı sütür, 
balık ağzı sütür), anastomoz gereçleri kullanılan 
teknikler (damar klipleri gibi), lazer ve doku yapıştırıcıları 
kullanılan teknikler olarak özetlenebilir.
Geleneksel tekniğe alternatif olarak geliştirilen 
ilk sütür teknikleri devamlı sütür teknikleridir. Bu 
yöntemlerle düğümleme, ipi kesme, iğneyi yeniden 

yakalama aşamaları es geçilerek zaman kazanılması 
hedeflenir(14). Ayrıca sütür aralarında boşluklar 
bırakılmadığı için anastomoz sonrası kanama süresi 
daha kısadır. Devamlı sütür tekniklerinin en büyük 
dezavantajı ‘kese ağzı’ etkisi nedeniyle lümen 
boşluğunun daralmasıdır. Ayrıca bu yöntemde de 
lümen içerisinde kalıcı sütür bırakılır ve bu durum 
yabancı cisim reaksiyonlarına yol açar(15). Schlechter 
ve Guyuron’ un çalışmasında tavşan femoral arterinde 
devamlı sütür ile yapılan anastomozlarda akımda 
%45 oranında azalma tespit edilmişler ve  özellikle 
2mm çapın altındaki damarlarda bu yöntemi 
önermemektedirler(16). Yöntemimizde yalnızca bir 
tespit sütürü kullanılmakta ve klasik yönteme göre 
çok daha hızlı uygulanabilmektedir. Devamlı sütürün 
oluşturduğu kese ağzı efekti bizim tekniğimizde 
oluşmamaktadır. Deney modelimizde kullandığımız 
tavşan femoral arter çapları yaklaşık 2 mm çapındaydı. 
Tekniğimizin klinikte parmak replantasyonu gibi küçük 
çapta damarların anastomozunun gerçekleştirildiği 
operasyonlarda da kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Arka duvardan sütür atılarak anastomoza başlanan 
çeşitli yöntemler tarif edilmiştir. Bu yöntemlerin ortak 
avantajı görüş açıklığının daha iyi olması nedeniyle 
arka duvardan geçme riskinin olmaması, arka 
duvarı çevirme zorunluluğu olmaması, yaklaştırıcı 
klembin kullanma zorunluluğunun olmaması ve bu 
işlemin yaratacağı travmanın önlenmesidir. Ayrıca 
bu teknikler yaklaştırıcı klempin kullanılamayacağı, 
dar lojlarda rahat anastomoz olanağı sağlarlar(17-18) 
Ulusal ve ark. deneysel çalışmalarında saat 12, 4 ve 
8 hizasına koydukları üç geçici askı sütürü ile pedikül 
disseksiyonunu ve anastomozu tamamlamışlardır(19). 
Bu tekniklerin getirdiği başlıca avantaj olan görüş 
açıklığının sürekli sağlanması bizim tekniğimizde önem 
taşımamaktadır. Ön yüze konulan tek tespit sütürü 
ile arka yüze yalnızca SA damlatılarak anastomoz 
tamamlanabilmektedir.

Teleskopik anastomoz yöntemini Nakayama modifiye 
ederek 15 serbest flep olgusunda %100 başarıyla 
kullanmıştır. Bu yöntem ile lümende kalan sütür sayısı 
ikiye indirilir ve kan akımı doğrudan distal segmentin 
içerisinde devam eder. Anastomoz süresi geleneksel 
yönteme kıyasla kısa, oluşan yabancı cisim reaksiyonu 
azdır. Özellikle distal ucun proksimalden geniş olduğu 
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çap uyumsuzluklarında çok kullanışlı bir yöntemdir. 
Fakat çapların eşit olduğu, distal çapın proksimalden 
dar olduğu durumlarda geç dönemde daralmaya 
neden olduğu gösterilmiştir(20). Yöntemimiz çap 
uyumsuzluğunun proksimal uç lehine olduğu çap 
uyumsuzluklarında ve eşit çaplarda da rahatça 
kullanılabilir, bu yönüyle teleskopik anastomozlara 
üstünlük taşıdığı görüşündeyiz. 
Damar klipleri hızlı ve yüksek geçirgenlik oranlarıyla 
kullanılabilen ürünledir. Klip damar duvarını tam katlı 
olarak delmediği için endotelyal hasar oluşturmaz. 
Titanyuma karşı gelişen reaksiyon kısıtlıdır ve 
damar iyileşme potansiyeli iyidir(21). Bu sistemin 
dezavantajları pahalı oluşu, çap uyumsuzluğu gösteren 
ve aterosklerotik damarlarda kullanışsız olmasıdır. 
Tekniğimiz bu yöntemden ucuz olup basit sütür 
yöntemine göre pahalıdır. Ancak çoklu anastomoz 
gereken vakalarda ekonomik olacağı görüşündeyiz. 
Ayrıca bizim yöntemimizin sınırlı çap uyumsuzlukları 
ve aterosklerotik damarlarda da kullanılabileceği 
kanısındayız.

Jain ve Gorich, 1979 yılında neodmiyum-YAG lazeri ilk defa 
mikrocerrahi anastomoz amacıyla kullanmışlardır(22). 
Lazer doku yapıştırıcı etkisiyle sütür sayısını azaltarak 
daha hızlı anastomoza olanak tanırken, sütüre karşı 
gelişen yabancı cisim reaksiyonunu azaltır. Lazer su 
geçirmez bir anastomoz sağlayarak, kan kaybını önler 
ve trombüs oluşum riskini azaltır(23). Lazerin etkisiyle 
damar duvarındaki omnipotent düz kas hücrelerinin 
sentez fazına geçerek, kollajen gibi ekstraselüler 
matriks proteinlerini açığa çıkardıkları, bunların da 
yapışmayı sağladıkları düşünülmektedir(24-25). 
Lazer mikrocerrahi anastomozlarda genellikle tespit 
sütürleri ile kombine edilerek kullanılır. Bunun 
nedeni lazerin yapıştırıcı etkisinin kan basıncı ve 
gerim kuvvetlerine karşı yetersiz kalmasıdır(26). 
Sütür kullanmadan özellikle diode lazer ile başarılı 
anastomoz çalışmaları bildirilmiştir. Bu noktada lazerin 
uygulanması sırasında damar uçlarının karşılıklı olarak 
sirküler şekilde birbirlerine yaklaştırılması, arka ve ön 
duvar arasındaki yapışmaların önlenmesi bir sorun 
teşkil etmektedir. Bu sorunu çözebilecek bir sistem 
henüz geliştirilmemiştir ve bu amaçla geçici sütürler, 
çözünebilir stentler kullanılmıştır(27). Bu yöntemler 
damar üzerinde fazladan manipulasyona dolayısıyla 

travmaya ve zaman harcanmasına neden olur. Lazer 
ile anastomoz tekniklerinin bir başka tartışmalı 
yönü de lazerin damar üzerindeki termal etkisinin 
kontrolüdür. Anastomoz esnasında oluşan termal etki 
ölçülemez ve değerlendirme genellikle subjektiftir. 
Nakamura ve ark. 66 °C üzerindeki ısının damar 
mediasında geri dönüşümsüz fibrinoid nekroza yol 
açtığını bildirmişlerdir(28). Media tabakasındaki oluşan 
geri dönüşümsüz hasar intimal hiperplazi, lümende 
daralma ve anevrizmalara neden olur. Aşırı termal etki 
anastomoz hattının tamamen destrüksiyonuna neden 
olabilir. Lazerin etkisini belli bir alana yoğunlaştırmak 
ve yaygın termal hasarı önlemek için indosiyanin yeşili, 
flurosein isotiosiyanat gibi boyalar kullanılmıştır(29). 
Maitz ve ark. ise bu amaçla lazer ile aktive olan 
solid protein lehim kullanmışlardır(24). Lazer 
ekipmanının edinilmesinin, kullanımının aşırı maliyetli 
olması ve kullanımının deneyim gerektirmesi diğer 
dezavantajlarıdır. Tekniğimiz lazer ile kıyaslandığında 
çok daha basit ekipmanla gerçekleştirilebilir. 
Öğrenilmesi daha kolaydır. Ayrıca lazerin yaratacağı 
termal hasar düşünüldüğünde çok daha güvenli olduğu 
düşünülmektedir.

Fibrin yapıştırıcı mikrovasküler anastomozda ilk olarak 
1977 yılında Matras ve ark. tarafından kullanılmıştır. 
Fibrin yapıştırıcı pıhtılaşma mekanizmasının son 
basamağını taklit eden tamamen doğal bir üründür. Ayrı 
çözeltilerde bulunan fibrinojen ve trombin, faktör XIII 
eşliğinde karıştırılır ve oluşan fibrinden istenen yapıştırıcı 
etki sağlanır. Fibrin yapıştırıcılar adhesiv etkilerini 
hızlı bir şekilde ve eksojen olmayan bir reaksiyonla 
gösterirler. Bu yönleriyle sentetik yapıştırıcılara karşı 
üstünlük taşırlar. Islak ortamlarda istenilen düzeyde 
etkilerini gösterirler. Uygulanmalarından üç hafta sonra 
hafif bir kronik iltihabi yanıt bırakarak tamamen elimine 
olurlar. Dokuya karşı herhangi bir toksik etkileri yoktur 
ve yabancı cisim reaksiyonu oluşturmazlar(30). Sterilize 
edilebilirler, karsinojen etkileri yoktur ve iyileşmeyi 
olumsuz yönde etkilemezler. Fibrin yapıştırıcılar 
daha az sütürle, hızlı ve su geçirmez bir anastomoz 
yapılmasına olanak sağlarlar. Fibrin yapıştırıcıların 
yüksek kan basıncı değerlerine karşı direncinin yetersiz 
olduğu bildirilmiştir(31). Tek başına kullanıldığında 
fibrin yapıştırıcılarla geç dönem anevrizma gelişim 
riski yüksektir. Bu nedenle fibrin yapıştırıcı genellikle 
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tespit sütürleri ile veya teleskopik anastomoz ile 
kombine edilerek kullanılır. Bizim yöntemimizde de ek 
tespit sütürü kullanılmıştır. Ancak fibrin yapıştırıcıya 
göre bizim tekniğimizin daha güçlü bir damar tamiri 
sağladığını düşünmekteyiz.

Ulusoy ve ark. Rat femoral arterlerinde yaptıkları 
çalışmalarında 2- octylcyanoacrylate ile konvansiyonel 
sütür tekniğini karşılaştırmış, 21. günde iki grup 
arasında anlamlı bir geçiş farkı bulamamıştır(32). 
Bizim yöntemimizde lümen genişliği bakımından fark 
olsa da iki grupta da distale geçiş izlenmiştir. Histoloji 
kesitlerinde endotel kaybı ve inflamasyon kontrol 
grubuna göre daha fazla görülmüştür.

Ang ve ark.’nın rat femoral arterleri üzerinde yaptıkları 
çalışmada 2-octylcyanoacrylate ve 120° açı ile konulan 
3 sütür ile 8 adet sütür ile yapılan tekniği karşılaştırmış; 
Anastomoz süresinde anlamlı fark bulmuşlardır. 7. 
günde yapılan geçiş değerlendirmesinde anlamlı fark 
olmayıp, histolojik olarak daha az inflamatuar reaksiyon 
ve yabancı cisim reaksiyonu görmüşlerdir(33). Bizim 
yöntemimizde de süre çalışma grubunda anlamlı olarak 
kısa bulunmuştur. 

Lemaire ve ark.’nın  yaptıkları çalışmada, patolojik 
incelemede 6. haftada çalışma grubunda adventisya 
tabakasında az inflamasyon, endotel bütünlüğü devam 
etmekle birlikte bazı alanlarda koagulatif nekroz 
izlenmiştir. Buna karşın kontrol grubunda minimal 
inflamasyon ve fibrointimal proliferasyon ile normal 
endotel bütünlüğü izlenmiştir(34). Bizim çalışmamızda 
çalışma grubunda inflamasyon daha fazla gözlenmiştir. 
Ancak distale geçiş bakımından herhangi bir fark 
görülmemiştir.

Ong ve ark. yaptıkları çalışmada, 2-octylcyanoacrylate 
ile konvansiyonel sütür tekniğini karşılaştırmış, 6 ay 
sonunda çalışma gubunda tensil gücü bakımından 
anlamlı fark bulunmuştur. Histolojik incelemede 
2-octylcyanoacrylate tarafından damar duvarında 
toksik etki oluşturulmadığı, kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında damar çevresi yabancı cisim 
reaksiyonunun ise anlamlı olmadığı görülmüştür(35). 
Bizim çalışmamızda da toksik etkiye benzer bir 
bulguya rastlanmamıştır. Ancak çalışma grubunda 

damar çevresindeki inflamasyonun daha fazla olduğu, 
bunun da muhtemelen yapıştırıcıya bağlı olduğu 
düşünülmüştür. Geç dönem çalışmalarının yapılması 
bu çalışmayı daha da güçlendirecektir.

Hall ve ark. yaptıkları çalışmalarında, histolojik 
olarak incelemede damar duvarında endotelizasyon, 
lümende geniş açıklık görülmüş, yapıştırıcı ile ilgili 
hiçbir materyal görülmemiştir(36). Takenaka ve ark. 
yaptıkları çalışmada, 12 ay sonunda, çalışma grubunda 
anastomoz hattında intraluminal yüzeyde komplet 
iyileşme görülmüş, SA’ın adventisya tabakasında halen 
olduğu, ancak inflamatuar hücre infiltrasyonunun ise 
oldukça azalmış olduğunu görmüşlerdir(37). Bizim 
çalışmamız bu çalışma kadar uzun süreli olmasa 
da anastomoz hattında yapıştırıcıya ait kalıntılara 
rastlanmıştır. Ancak trombüs gözlenmemiştir.

SA türevi yapıştırıcıların kullanımı maliyeti artırabilir. 
Fakat bu durum çoklu anastomoz yapılacak 
operasyonlarda tersine döner. SA yapıştırıcının 0.05 ml’ 
si ile bir anastomoz gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle 
çok sayıda sütür harcanan serbest doku aktarımları 
ve replantasyon gibi operasyonlarda SA yapıştırıcı 
birçok anastomoz için yeterli olur ve sütür kullanımını 
azaltır. Bu durumun operasyon süresi ile maliyetini 
azaltacağı ve klasik yönteme alternatif olabileceği 
düşüncesindeyiz.
 
SONUÇ VE ÖNERİLER
SA ve tek sütür ile yapılan arter tamiri yöntemi, 
sadece sütür ile yapılan tamire göre anastomoz süresi 
bakımından avantajlıdır. Her ne kadar damar duvarında 
daha fazla endotel kaybı ve inflamasyon yapmış 
olsa da, lümenin 3. hafta sonunda her iki grupta da 
açık olarak izlenmesi yöntemin kullanılabilirliliğini 
güçlendirmiştir. Ancak bu anastomoz yönteminin 
insanlarda uygulanabilirliğinden önce geç dönem 
başka çalışmalara ihtiyaç vardır.

Yöntemimiz, temel mikrocerrahi eğitimi almış bir 
cerrah için öğrenilmesi kolay ve basit bir yöntemdir. 
Mikrocerrahide kullanılan temel ekipmanlarla 
gerçekleştirilebilir, ayrıca SA yapıştırıcı ülkemiz de 
dahil olmak üzere pek çok ülkede pazarlanan, kolay 
ulaşılabilen bir üründür.
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Yöntem, cerrahın dikiş atmasını güçleştiren durumlarda 
bile rahatça uygulanabilen konforlu bir yöntemdir. Ön 
duvara tek sütür konulup arka duvara sütür atılamadan 
proksimal parça distalin içine geçirildiği için arka 
duvardan sütür geçme sorununu ve damar uçlarına 
uygulanan travmayı azaltır.

Bu yöntemin özellikle çok sayıda anastomoz 
gerçekleştirilen operasyonlarda, damar uçlarının kötü 
olduğu durumlarda kullanışlı olan, hızlı ve güvenilir 
bir yöntem olabileceğini düşünüyoruz. Bu yöntemin 
daha fazla sayıda deneysel ve klinik çalışmalar ile 
etkinlik ve güvenilirliğinin araştırılmasına ihtiyaç vardır. 
Ayrıca bu çalışmanın klasik yönteme alternatif arayan 
mikrocerrahlara bir ışık tutacağını umut etmekteyiz.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde kolesistektomi yapılan olgular içerisinde raporlanmış Safra Kesesi Polipleri-
nin (SKP) klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2007-2016 yılları arasında yapılmış olan 5212 kolesistektomi vakası retros-
pektif olarak incelendi. Hastalar preoperatif ultrasonografi ve postoperatif patoloji sonuçlarına göre değer-
lendirildi. 241 hasta preoperatif ultrasonografilerinde multiple veya tek sayıda polipoid lezyon olması nedeni 
ile opere edilmişti. 
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 44,65 yıl olup en genç hasta 21 en yaşlı hasta 84 yaşındaydı.145 hasta 
kadın, 96 hasta erkek idi. 157 hastanın semptomatik şikayetleri var iken, 84 hastada herhangi bir semptom 
yoktu. Kolesistektomi sonrası patolojik incelemelerde 58 ve 57 yaşlarında olan 2 kadın hastada safra kese-
si karsinomu saptandı. (% 0,83) 66 yaşındaki bir diğer kadın hastada da düşük dereceli displazi mevcuttu. 
Opere edilen diğer  hastalarda malign veya premalign lezyon saptanmadı. En çok rastlanan patolojik sonuç 
149 vaka ile kolesterol polibi idi. Bunun dışında, başka bir patoloji olmaksızın olan kolelitiazis, koleterolozis, 
kronik kolesistit, fibroepitelyal polip, hamartamoz polip, inflamatuar polip ve adenomyoma görülmüştür.
Sonuç: Safra kesesi kanserleri yaşla birlikte artmakta ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Bizim çalışma-
mızda görülmüş olan 2 kanser vakası da 50 yaşın üstünde olan kadın hastalardır. Safra kesesinin polipoid 
lezyonları değerlendirilirken hastanın semptomatik olup olmaması, yaşı, cinsiyeti, ultrasonografik olarak po-
libin boyutu, çap artışı, çok sayıda olup olmaması göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sonuçlar sağlık eğitimi, 
sağlık politikası ve gelecekteki araştırmalar için değerli bir kaynak olabilir. Daha ileri özelliklerini tanımlamak 
için daha geniş çapta çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Sözcükler: Safra kesesi; Polipoid lezyonlar; Ultrasonografi bulguları; Kanser

ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to evaluate the clinical and histopathologic features of reported 
Gallbladder Polyps (GBP) in 10 years of cholecystectomy cases.
Materyals and Methods: 5212 cholecystectomy cases performed between 2007-2016 in our clinic 
were retrospectively reviewed. Patients were evaluated according to preoperative ultrasonography and 
postoperative pathology results. 241 patients were operated on preoperative ultrasonography for multiple 
or single polypoid lesions.
Findings: The mean age of the patients was 44,65 years. The youngest patient was the 21 years old. The 
oldest patient was 84 years old. While 157 patients had symptomatic complaints, 84 patients had no 
symptoms. Pathologic examinations after cholecystectomy revealed bile duct carcinoma in 2 female patients 
aged 58 and 57 years. (0.83%) Another female patient aged 66 years had low-grade dysplasia. Malignant 
or premalign lesions were not detected in the other patients. The most common pathologic result was 
cholesterol polyp with 149 cases. Apart from this, other pathologies without cholelithiasis, cholesterolosis, 
chronic cholecystitis, fibroepithelial polyp, hamartamoz polyp, inflammatory polyps and adenomyoma are 
seen.
Conclusion: Gallbladder cancers increase with age and are more common in women. The two cancer cases 
that have been seen in our study are female patients over 50 years of age. When polypoid lesions of the 
bile duct are evaluated, consideration should be given to whether the patient is symptomatic, age, sex, 
ultrasonographic polyp size, diameter enlargement, and large numbers. These outcomes may be a valuable 
resource for health education, health policy and future research. There is a need for larger workloads to 
describe more advanced features. 

Keywords: Gallbladder; Polypoid lesions; Ultrasonographic findings; Cancer.
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GİRİŞ 
Safra kesesi polipleri (SKP) safra kesesi mukozasından 
protrude lezyonlar olarak tanımlanır ve bunlar genellikle 
tesadüfen Ultrasonografi (USG) ile bulunurlar (1). SKP, 
iki kategoriye ayrılır: Gerçek polipoid neoplazmalar 
ve non-neoplastik polipler; (kolesterol polipleri, 
inflamatuvar polipler ve adenomiyomatöz hiperplazi 
dâhil) (2).  SKP için halen tercih edilen tedavi cerrahidir. 
Bu tedavi sadece belirtileri hafifletmek için değil aynı 
zamanda potansiyel malignite riskini tespit ve tedavisi 
için de kullanılır.  SKP'nin bildirilen malignite oranı % 3 
-% 8 olsa da (3), safra kesesi kanserinde 5 yıllık sağkalım 
% 5’ten azdır. SKP zemininde tespit edilen kanserler ise 
çok daha uzun yaşama şansına sahiptir.  (4). Ne yazık 
ki USG, safra kesesi sorunlarının değerlendirilmesi 
için ilk görüntüleme yöntemi olarak kullanılsa da 
safra kesesi kanseri tanısı için düşük sensitiviteye 
sahiptir (5). SKP'nin biyolojik yapısı gereği cerrahi 
rezeksiyon öncesinde kanseri fark etmek zordur (6). Bu 
çalışmada10 yılda gerçekleşen kolesistektomi olguları 
içerisinde raporlanmış SKP’nin klinik ve histopatolojik 
olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL METOD
Kliniğimizde 2007-2016 yılları arasında opere edilmiş 
olan 5212 kolesistektomi vakası retrospektif olarak 
incelendi. Hastalar preoperatif ultrasonografi ve 
postoperatif patoloji sonuçlarına göre değerlendirildi. 
241 hasta preoperatif ultrasonografilerinde multiple 
veya tek sayıda polipoid lezyon olması nedeni ile opere 
edilmişti. 

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 44,65 yıl olup en genç hasta 
21 en yaşlı hasta 84 yaşındaydı.145 hasta kadın, 96 
hasta erkek idi. Preoperatif ultrasonografik polip sayı 
ve boyutları kayıtlardan elde edildi. 108 hastada 4 ten 
fazla, 58 vakada ise 10 mm’nin üzerinde polip tespit 
edildi. 157 hastanın semptomatik şikayetleri var iken, 
84 hastada herhangi bir semptom yoktu (Tablo1). 

Kolesistektomi sonrası en çok rastlanan patolojik sonuç 
108 (%44,81)  vaka ile kolesterol polibi idi. Bunun 
dışında, başka bir patoloji olmaksızın olan kolelitiazis, 
kolesterolozis, kronik kolesistit, fibroepitelyal polip, 
hamartamoz polip, inflamatuar polip ve adenomyoma 

görülmüştür (Tablo2). 58 ve 57 yaşlarında olan 2 kadın 
hastada safra kesesi karsinomu saptandı. 66 yaşındaki 
bir diğer kadın hastada da pilorik gland metaplazisi 
ve düşük dereceli displazi mevcuttu. Diğer hastalarda 
malign veya premalign lezyon saptanmadı. Malignite 
saptanan hastaların karakteristik özellikleri Tablo 3’te 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Hastaların cinsiyet dağılımı ve ultrason bulguları.

Cinsiyet Sayı %

Kadın 145 60,17

Erkek 96 39,83

Toplam 241 100,00

Preoperatif Ultrasonografi Bulguları

Tek Polip 82 34,05

2, 3- 4 polip 51 21,08

> 4 polip 108 44,86

Toplam 241 100,00

Polip Büyüklüğü

< 5 mm 7 3,00

 5–9 mm 176 73,00

≥ 10 mm 58 24,00

Toplam 241 100,00

Semptomatik 157 65,15

Asemptomatik 84 34,85
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Table 2 Patolojik Bulgular TARTIŞMA
 Kolesistektomi patolojik örneklerine göre SKP görülme 
sıklığı %1,5 ila 12 arasında değişir (4-6).   Bizim 
çalışmamızda bu oran % 4,62 olarak bulunmuştur. 
Pınar Sarkut ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (7) SKP 
görülme yaşı 26-85 yıl olup ortalama yaş 50 yıl olarak 
bulunmuştur. Bizim çalışmamızda hastaların ortalama 
yaşı 44,65 yıl olup en genç hasta 21 en yaşlı hasta 84 
yaşındaydı. Bazı çalışmalarda (8-10) SKP erkeklerde 
kadınlardan daha fazla sıklıkta görülmüş olsa da (1,15 
Erkek / 1 Kadın) bizim çalışmamızda kadınlarda daha 
fazla SKP tespit edildi (1,51/1). 

Csendes ve ark. 27 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada 
10 mm'den küçük poliplerde malignite saptanmadı 
(11). 2 hastada malignite tespit ettiğimiz bizim 
çalışmamızda da poliplerin boyutları 10 mm’den büyük 
bulunmuştur. 

SKP semptomları belirsizdir ve çoğu vakada 
asemptomatiktir. Bu nedenle, tesadüfen tespit 
edilmektedir (6,12). Ancak, sağ hipokondriumda 
bulantı, kusma ve arada sırada ağrı yapan SKP olan 
bazı hastalar ile safra kesesi mukozasından kopan  
kolesterol parçaları akut kolesistite veya tıkayıcı sarılığa 
neden olabilir. Sistik kanal veya primer safra kanallarını 
büyük ölçüde tıkayan poliplerin tanımları vardır, ancak 
bunlar çok nadir görülen komplikasyonlardandır 
(1,13). Polipler bazen sağ üst kadran ağrısı nedeniyle 
yapılan ultrasonlarda tespit edilebilir. Diğer bulguların 
yokluğunda, SKP biliyer kolik kaynağı olarak 
düşünülebilir. Herhangi bir semptom ortaya çıkarsa, 
çoğunlukla sağ üst kadran ağrısı, mide bulantısı, 
dispepsi ve sarılık görülebilir. Benign ve malign polipli 
hastalar arasında semptom verme açısından fark 
yoktur. 

Patolojik Bulgular  Sayı

Kolesterol polibi +Kolelitiaizs 11

Kolesterol polibi 47

Kolesterolozis 23

Kolelitiazis 29

Kolesistit 22

Kolesterol polibi+kolesterolozis 48

Kolelitiazis+kolesterolozis 21

Kolelitiazis+kolesterolozis+Kolesterol polibi 18

İnflamatuar polip 2

Hiperplastik polip 1

Ksantogranülomatoz kolesistit 2

Kolesterol granülomu 1

Akut nekrotizan kolesistit 1

Adenomatöz polip 1

Adenomyomatöz hiperplazi 1

Mukozal hiperplazi 2

Adenomyoma 1

Kolesterol polibi+mukozal hiperplazi 1

Papiller hiperplazi 1

Granülomatöz reaksiyon 1

 Atipik hiperplazi 1

Bening papiller hiperplazi 1

Hamartamatoz polip   + kolelitiazis 1

Heterotropik mide mukozası + Kolelitiazis 1

Bening fibroepitelyal polip 1

İyi differansiye adenoca 1

Tubülopapiller  adenom zemininde karsinoma 
insitu+ kolelitiazis

1

Toplam 241

Vaka Sex/ Semptom US 
Bulguları

Operasyon Histopatoloji TNM Stage Prognoz

Yaş Dispepsi 13 mm 
polip

Laparoskopik 
Kolesistektomi

İyi differansiye 
adenoca

T2N0M0 50 ay 
hayatta

1 F/58 Dispepsi 11 mm 
polip

Laparoskopik 
Kolesistektomi

Karsinoma 
Insitu

T1AN0M0 60 ay 
hayatta

2 F/57

Table 3. Malignite Saptanan Hastaların Karakteristik özellikleri
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Karın ultrasonunda safra kesesi poliplerinin bulunduğu 
geniş bir retrospektif incelemede, bu poliplerin % 
64'ünde, ilgisiz bir hastalığın tetkiki sırasında SKP teşhisi 
konulmuştur. 23 tanesinde abdominal semptomlar 
vardı ve % 13'ünde karaciğer fonksiyon testleri yüksekti. 
Safra kesesi poliplerine bağlı akut kolesistit ve hatta 
masif hemobiliye neden olan olgular da raporlanmıştır 
(14). Bizim çalışmamızda 108 hastada 4 ten fazla sayıda 
polip, 58 vakada ise 10 mm’nin üzerinde polip tespit 
edildi. 157 hastanın semptomatik şikayetleri var iken, 
84 hastada herhangi bir semptom yoktu. Malignite 
tespit edilen vakalarda da tek semptom dispepsidir.

Çoğu safra kesesi polipleri, nadiren semptomlara 
neden olan benign nonneoplastik lezyonlardır. Safra 
kesesi poliplerinin en yaygın türü kolestrol polipidir. 
Adenomlar veya adenomiyomatöz polipler çok 
enderdir ve kolesistektomi yapılan sadece % 0.4 hastada 
saptanmıştır (15). Bizim çalışmamızda Kolesistektomi 
sonrası en çok rastlanan patolojik sonuç 124 (%51,45) 
vaka ile kolesterol polibi idi.

SKP için halen tercih edilen tedavi cerrahidir. Bu tedavi 
sadece belirtileri hafifletmek için değil aynı zamanda 
potansiyel malignite riskini tespit ve tedavisi için de 
kullanılır. Boulton ve ark. (16) bugün kullanılan ve 
lezyonları esasen boyut ve semptomlara göre ayıran 
temel algoritmayı yayınladılar, ancak sonuçta karar 
vermede "komplike edici faktörler" veya riskleri de 
dahil ettiler. SKP'nin bildirilen malignite oranı % 3 -% 
8 olsa da (3), safra kesesi kanserinde 5 yıllık sağkalım 
% 5’ten azdır. SKP zemininde tespit edilen kanserler 
ise çok daha uzun yaşama şansına sahiptir (4). 
Çalışmamızda tespit ettiğimiz 2 kanser hastası halen 
yaşamını sürdürmektedir. 

SONUÇ 
USG’nin yaygınca kullanılması ile beraber safra kesesinin 
polipoid lezyonlarının görülme oranı artmaktadır. Bu 
hastalarda kolesistektomi endikasyonu ile ilgili yeni 
kriterler belirlenebilir. SKP’lerin malignite riski yaşla 
artmaktadır. Özellikle asemptomatik genç hastalarda 
(50 yaşın altında), malignite riski düşüktür ve bu 
nedenle dikkatli "bekle ve gör" stratejisi uygundur. SKP 
nadir değildir ve semptomatik ise ameliyat edilmeli 
asemptomatik ise takip edilmelidir. Bu sonuçlar sağlık 

eğitimi, sağlık politikası ve gelecekteki araştırmalar 
için değerli bir kaynak olabilir. Daha ileri özelliklerini 
tanımlamak için daha geniş çapta çalışmalara ihtiyaç 
vardır.
 
KAYNAKLAR
1. Segawa K, Arisawa T, Niwa Y, Suzuki T, Tsukamoto Y, Goto H, et al.  
Prevalence of gallbladder polyps among apparently healthy Japa-
nese: ultrasonographic study. Am J Gastroenter¬ol 1992; 87: 630-3.
2. Christensen AH, Ishak KG. Benign tumors and pseudotumors of 
the gall¬bladder: report of 180 cases. Arch Pathol 1970; 90: 423-32.
3. Lee KF, Wong J, Li JC, Lai PB. Polypoid lesions of the gallbladder. 
Am J Surg 2004; 188: 186-90.
4. Misra MC, Guleria S. Management of cancer gallbladder found as 
a sur¬prise on a resected gallbladder specimen. J Surg Oncol 2006; 
93: 690-8.
5. Myers RP, Shaffer EA, Beck PL. Gallbladder polyps: epidemiology, 
natu¬ral history and management. Can J Gastroenterol 2002; 16: 
187-94.
6. Kwon W, Jang JY, Lee SE, Hwang DW, Kim SW. Clinicopathologic 
fea¬tures of polypoid lesions of the gallbladder and risk factors of 
gallbladder cancer. J Korean Med Sci 2009; 24: 481-7.
7. Pinar Sarkut, Sadik Kilicturgay, Ali Ozer, Ersin Ozturk, and Tuncay 
Yilmazlar. Gallbladder polyps: Factors affecting surgical deci-
sion. World J Gastroenterol. 2013 Jul 28; 19(28): 4526–4530. doi:  
10.3748/wjg.v19.i28.4526
8. Park JY, Hong SP, Kim YJ, Kim HJ, Kim HM, Cho JH, et al. Long-
term follow up of gallbladder polyps. J Gastroenterol Hepatol. 
2009;24:219–22. [PubMed]
9. Kim SY, Lee HS, Lee YS, Chung KW, Jang BK, Chung WJ, et al. Prev-
alence and risk factors of gallbladder polyp in adults living in Daegu 
and Gyeongbuk provinces. Korean J Gastroenterol. 2006;48:344–50. 
[PubMed]
10. Choi JH, Yun JW, Kim YS, Lee EA, Hwang ST, Cho YK, et al. 
Pre-operative predictive factors for gallbladder cholesterol polyps 
using conventional diagnostic imaging. World J Gastroenterol. 
2008;14:6831–4. [PMC free article] [PubMed]
11. Csendes A, Burgos AM, Csendes P, Smok G, Rojas J. Late 
follow-up of polypoid lesions of the gallbadder smaller than10mm. 
AnnSurg. 2001;234(5):657–60.
12. Zielinski MD, Atwell TD, Davis PW, Kendrick ML, Que FG. Com-
parison of surgically resected polypoid lesions of the gallbladder to 
their pre-operative ultrasound characteristics. J Gastrointest Surg. 
2009;13:19–25. 
13. Matos AS, Baptista HN, Pinheiro C, Martinho F. Gallbladder pol-
yps: How should they be treated and when? Rev Assoc Med Bras. 
2010;56:318–21.
14. Gallahan WC, Conway JD. Diagnosis and management of gall-
bladder polyps. Gastroenterol Clin North Am. 2010;39:359–67. 
15. Cantürk Z, Sentürk O, Cantürk NZ, Anik YA. Prevalence and risk 
factors for gall bladder polyps. East Afr Med J. 2007;84:336–41. 
16. Boulton RA, Adams DH. Gallbladder polyps: when to wait and 
when to act. Lancet. 1997;349:817.

PARLAK ve ark. 
Safra Kesesi Polipleri

Bozok Tıp Derg 2018;8(4):51-4
Bozok Med J 2018;8(4):51-4



ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı septum perforasyon tamirinde yeni bir metod ortaya koymaktır..
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 12 beyaz, erişkin Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı.Tavşanlar 
eşit olarak iki gruba ayrıldı.Tüm tavşanlarda 4mm çaplı punch aleti(12.983 mm2) kullanılarak 
standart perforasyon oluşturuldu. Deney grubunda perforasyon fasya ve yağ dokusuyla kapatıldı.
Kontrol grubuna herhangibir prosedür uygulanmadı. Dört hafta sonra tavşanlar sakrifiye edildi. 
Dijital değerlendirme için kartilaj septum çıkarıldı.Örnekler fotoğraflandı ve perforasyon alanları 
fotğraf analiz programı kullanılarak hesaplandı. Perforasyon alanındaki ortalama küçülme 
yönünden gruplar karşılaştırıldı. 
Bulgular: Çalışma periyodunun sonunda ortalama perforasyon alanı çalışma grubunda 
1.35±0.51 mm2 iken kontrol grubunda 4.81±0.49 mm2 idi(P<0,0009). Perforasyon alanındaki 
ortalama küçülme oranı sırasıyla çalışma ve control grubunda 89.58 % and 62.95 % olarak 
bulundu(P<0.0009). Ayrıca çalışma grubunda bir örnekte total kapanma saptandı.  
Sonuç: Burada tanımlanan metod septum perforasyon onarımında uygulanabilir ve efektif bir 
seçenektir. 

Anahtar Sözcükler: Nazal septal perforasyon; Nazal septum; Adipoz doku; Tavşan

ABSTRACT
Purpose: The objective of this study is to present a new method in septum perforation repair.
Methods: In this study, 12 New Zealand White mature rabbits were used.  The rabbits are divided 
into two groups equally. In all rabbits, a standard perforation was operated on nasal septum by 
using a 4mm-diamater punch(12.983 mm2). In the experiment group, the perforations were 
closed by fascia and fat tissue. Any procedure was not implemented in the control group. 
Rabbits were sacrified 4 weeks later. Cartilaginous septums were removed for  digital evaluation. 
Samples were photographed and perforation areas were calculated by using photograph analyze 
program. Mean decrease in perforation size between the groups were compared.
Results: At the end of the study period the mean perforation area in study group was  1.35±0.51 
mm2 and in control group was 4.81±0.49 mm2 (P<0,0009). The mean rate of decrease in 
perforation size was 89.58 % and 62.95 % in experiment and control group, respectively 
(P<0.0009). Furthermore, a total closing was determined in a sample in experiment group. 
Conclusion: The method explained here is applicable and effective choice in septal perforation 
repair. 

Keywords: Nasal septal perforation; Nasal septum; Adipose tissue; Rabbit
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INTRODUCTION
Nasal septum is composed of a midline cartilage/
bone covered by mucopericonhdrium on both 
sides(1). Nasal septal perforation is an anatomical 
defect of septum due to composite loss of mucosa 
and cartilage(2). Trauma, medications, inflammatory 
conditions, malignancy and infections have been 
accused in etiology, however previous septal surgery 
is the most frequent cause(2). Interconnection of two 
nasal airways causes disturbances in nasal airflow and 
pressure, resulting in bleeding, crusting, obstruction, 
whistling and pain(3). 
     
In case of septal perforation, tissue perfusion and  
wound healing are disturbed. Those factors cause 
persistence of perforations after repair(4). The success 
rates of septal perforation repair have been reported 
in a wide range, between 40-95%(5). Although many 
techniques have been used up to date, none of them 
is suitable to be used in every septal perforation with 
success(5).
     
In this experimental study, we aimed to investigate the 
effectiveness of our method  in septum perforation 
repair.
 
MATERİAL AND METHODS

This experimental study was approved by local ethics 
committee with protocol number 279. 12 white, 
15-18-week-old, adult New Zealand rabbits that 
weighed 2.6 – 3.6 kg (mean 3.1 kg) were divided into 
two groups as study and  control group randomly.  
The animals were anesthetized with intramuscular 
ketamine hydrochloride (35 mg/kg) and xylazine (5 
mg/kg). After vertical incision performed on the nasal 
dorsum nasal bone was elevated in both groups (Figure 
1/A). All parts of septum could be exposure by using 
an incision between septum and upper lateral cartilage 
(Figure 1/B).

Standard perforation was performed in both groups 
using a 4 mm-punch (Figure 1/C-D). Perikondrial 
elevation was implemented on all sides of perforation 
(Figure 2/A). The perforation was repaired in the study 
group by using fat tissue obtained from the inguinal 

region and fascia lata. Adipose tissue was replaced to 
perforation in subperikondrial plan as interpositional 
graft (Figure 2/B). And much bigger fascia grafts 
were put into the nasal cavities and they were fixed 
each other and septum by using transseptal sutures 
(Figure 2/C). One of the sutures was applied in front 
of perforation and the other one was applied behind 
the perforation.  Any intervention wasn’t performed 
in the control group. The rabbits were kept under the 
same laboratory conditions, and fed with the same 
food during the study. Four weeks later, rabbits were 
sacrified and septums were removed. Then, they were 
photographed at the same magnification, from the 
same distance, and using the same camera. Perforations 
were analyzed with photo analysis program. 

The perforation areas determined by photographic 
analysis were compared between groups. In order to 
reveal individual differences according to groups, Proc. 
Mean procedure was used to determine descriptive 
statistics including minimum, maximum, standard 
deviation and standard error. One-way ANOVA test 
was performed using Proc. GLM procedure. The results 
were presented as the least square means±standard 
error. Statistical Analysis System version 9.0 (SAS, 
2002) was used for statistical analysis. 

Figure 1. Exposure of the nasal cartilage and providing a 

standart perforation on nasal septum. Picture A; elevated 

nasal bone block. Picture B; incision between septum and 

upper lateral cartilage. Picture C; performing a perforation by 

using punch. Picture D; standard perforation that is provided 

by using punch instrument.
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Figure 2. Perikondrial elevation and replacement of adipose 
tissue on in subperikondrial plan. Picture A; perikondrial 
elevation on all four sides of perforation.Picture B; Adipose 
tissue that is replaced to perforation in subperikondrial plan.  
Picture C; Fascia grafts are put into the nasal cavities and 
they are fixed each other and septum by using trans-septal 

sutures.

RESULTS
Standard perforation area was determined as 12,983 
mm2 with photo analysis program. Area calculations 
were performed according to this value. The mean 
perforation area in the study group was 1.35 ± 0.51 
mm2 while it was 4.81 ± 0.49 mm2 in the control 
group at the end of study period (P<0.0009) (Table 1). 
The perforation healed completely in one rabbit in the 
study group. 

The mean rate of decrease in perforation size was 89.58 
± 3.96% in the study group, and 62.95 ± 3.80% in the 
control group, with a statistically significant difference 
in between (P<0.0009) (Table 1).

Table 1. The comparison of photograph analysis results in 

experiment and control group.

                       

DISCUSSION 
Septal perforation repair is challenging due to 
difficulty of the surgical interventions, need for 
surgical experience, poor tissue perfusion and wound 
healing(4). Although a number of surgical techniques 
such as inferior turbinate pedicled flap(5), tunneled 
sublabial mucosal flap(6), facial artery musculomocosal 
flap(7),  radial forearm free flap(8) and intranasal flaps 
have been proposed, a standard method that can be 
used in all perforations have not been reported up to 
date.

The most frequently used technique in septal 
perforation repair is closure of the perforation with 
intranasal flaps. Although intranasal flaps are the 
most frequently used methods in perforation repair, 
it is not easy to prepare flaps without injuring the 
mucosa.  Yenigün et al. emphasized that one should 
avoid incision and suturing at the  perforation site to 
preserve mucopericondrial perfusion(9). However, 
every technique that employs flaps necessitates 
incision and suturing. The technique we described 
here in does not require any incision and sutures are 
put away from the perforation. 

Although free tissue grafts were suggested to have 
high failure rates in perforation repair(10),  some 
studies have reported successful results. Ismail 
used free composite graft obtained from the middle 
turbinate, and reported success in 9 of 13 patients(11). 
A study that used modified tragal cartilage-temporal 
fascia sandwich graft reported closure in 14 of 

Parameter Experiment 
(n=6)
Mean±SE

Control 
(n=6)
Mean±SE

P

Area (mm2) 1.35±0.51 4.81±0.49 <0.0001

Rate of decrease(%) 89.58±3.96 62.95±3.80 <0.0001
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15  perforations(12). Hussain and Kay used tragal 
cartilage-inferior turbinate mucoperiosteum sandwich 
grafts, and reported their success rate as 70%(13). Our 
technique has also reached to the successful results. 

Recent studies have shown that stem cells play a 
significant role in wound healing. Therefore it seems 
wise to use autologous materials rich in stem cells for  
septal perforation repair. Toyserkani et al. emphasized 
that fat tissue was the most accessible and rich 
mesenchymal stem cell source(14). It was reported 
that the stem cell amount in 1 g fat tissue was 500 
times more than that found in 1 g bone marrow(15). 
It was suggested that stem cells that originated from 
adipose tissue supported angiogenesis, secreted 
growth hormone, regulated inflammation, and might 
be converted into different cell types(14). In addition, 
it was shown that stem cells that originated from 
adipose tissue secreted growth factors that play role 
in wound healing(16,17). In the present study, the 
success of fat tissue in closure of perforations has been 
associated with the aforementioned positive effects. 
İn this method fascia is used for long term(4 weeks) 
stabilization of fat tissue.

 In an experimental study on rabbits, thermal injury was 
performed in sinus mucosa, and  injury was completely 
re-epithelized on postoperative day 29(18,19). Based 
on this study, we decided to sacrifice rabbits 4 weeks 
after surgery. On the other hand, Gabory et al. sacrificed 
sheep 45 days after repair of  septal perforation(20).  
The authors stated that absence of complete closure in 
their study was related to shortness of this period. In 
another study,rabbits let alive for 50 days, and  higher 
closure rate was obtained(21). We suppose that longer 
study period would enable better results in our study.            

Studies on septal perforation necessitate  
measurements on standardized perforations. In the 
present study, we used a 4 mm punch for this purpose, 
and found it useful to obtain standard perforation. 
Perforations include more than 50% of the septal 
height that are very challenging(10) could be modeled 
with use of a 4 mm punch. In addition, lack of closure 
of perforation in any animal in the control group 
eliminated the doubt that affects on result of different 

healing capacity in rabbits. As mentioned above, the 
mean decrease in perforation size was 62.95 ± 3.80% in 
the control group. This value is completely associated 
with the healing capacity of rabbits. We suppose 
that the healing capacity could affect the study 
results particularly in perforations smaller than 4 mm 
diameter. In addition, use of this standard equipment 
in future studies may enable objective comparison of 
the results of different studies. 

Complete closure was observed in one animal in the 
study group, however was not seen in the control 
group. The mean decrease in perforation size was 
89.58 ± 3.96% in the study group while it was 62.95 
± 3.80% in the control group. In literature search, we 
did not encounter any studies that performed such a 
proportionally big perforation in rabbit septum, and 
analyzed the perforation with photographic analysis. 
Therefore, we could not compare the effectiveness of 
our technique with the other techniques.

CONCLUSION
The number of the surgical techniques proposed for  
septal perforation repair increase day by day.  The 
model presented herein may enable comparison of 
different techniques and allow study standardization 
. Besides, fascia and fat tissue usage in septal perfo-
ration repair is easy and effective method in septum 
perforation repair. 
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ÖZET
Amaç: Çalışma, toksik olmayan bir ajan olan; antioksidan, antiapoptotik ve antiinflamatuvar özelliklere sahip 
fulvik asit (FA)’in kronik sudan kaçınma stresinin (KS) testis dokusunda oluşturduğu hasara karşı tedavi edici 
etkisinin araştırılmasıdır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 18 adet Sprague-Dawley erişkin erkek sıçan 3 eşit gruba ayrıldı: Kontrol 
(K), Kronik Stres (KS) ve Kronik Stres+Fulvik Asit (KS+FA). Testis dokusundan elde edilen histolojik kesitler 
Hematoksilen&Eozin (H&E) ve Toluidin mavisi (TM) ile boyandı; zonula okludens-1 (ZO-1), β-aktin ve 
indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) immünohistokimya işaretlemeleri yapıldı. Biyokimyasal olarak 
dokulardaki total antioksidan seviyesi (TAS), total oksidan seviyesi (TOS), oksidatif stres indeksi (OSİ), katalaz 
(KAT), glutatyon peroksidaz (GPx) ve süperoksit dismutaz (SOD) düzeyleri ölçüldü. 
Bulgular: KS grubunda hasarlı seminifer tübüller, tunika albuginea komşuluğunda artmış mast hücre aktivitesi, 
tübül içerisinde artmış iNOS aktivitesi ve azalmış β-aktin ve ZO-1 aktivitesi gözlendi. Bu grupta ayrıca TOS 
ve OSI düzeylerinin arttığı; TAS, SOD, KAT ve GPx düzeylerinin azaldığı görüldü. KS+FA grubunda, fulvik asit 
kullanımıyla bu bulgularda iyileşme olduğu gözlendi. 
Sonuç: Bu bulgulara dayanarak fulvik asitin kronik stresin oluşturduğu testis hasarına karşı tedavi edici bir ajan 
olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimler: Antioksidan; İnfertilite; Fulvik asit; Sudan kaçınma stresi; Oksidatif stres

ABSTRACT
Objective: The aim of this study is investigation on the therapeutic effects of a non-toxic agent that has 
antioxidant, antiapoptotic and anti-inflammatory properties fulvic acid upon the testicular damage occured 
by water avoidance stress (WAS). 
Material and Methods: 18 Sprague-Dawley male adult rats were distributed into 3 experimental groups: 
Control (C), Water Avoidance Stress (WAS) and Water Avoidance Stress+Fulvic Acid (WAS+FA). The histological 
sections obtained from the testes has been stained with the Hematoxylin&Eosin (H&E) and Toluidine Blue (TB) 
and zonula occuludens-1 (ZO-1), and β-actin and inducible nitric oxide sentase (iNOS) immünohistochemistry 
labelling has been made to. Total antioksidant status (TAS), total oksidant status (TOS), oxidative stress 
(OSI), catalase (CAT), glutation peroksidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD) levels has been evaluated 
biochemically. 
Results: In WAS group it was observed that damage of the seminiferous tubules, increased mast cell activity 
beneath the tunica albuginea, increased iNOS activitiy and decreased β-aktin and ZO-1 activity in the 
seminiferous tubules. It was also observed increased TOS and OSI levels and decreased TAS, SOD, CAT and GPx 
levels in the same group. Healing was observed in the results of KS+FA group with fulvic acid replacement. 
Conclusion: Based on these findings, it has been concluded that fulvic acid may use as a therapeutic agent 
against testicular damage caused by chronic stress.

Keywords: Antioxidant; Infertility; Fulvic acid; Water avoidance stress; Oxidative stress.
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GİRİŞ
Stres, organizmanın iç ve dış stres oluşturucu faktörlere 
karşı verdiği bir yanıttır. Stres faktörü, uzun süreli 
veya tekrarlayıcı olduğunda kronik bir hal alarak 
homeostazın bozulmasına yol açar (1). Kronik stres 
koşullarında, dokulardaki reaktif oksijen türlerinin 
(ROS) üretimi artarak dokularda oksidatif stres 
oluşumuna neden olur. ROS’ların yüksek miktarlarının 
yaşlanma, infertilite, kanser, nörodejeneratif ve 
kardiyovasküler hastalıkların patofizyolojisinde rol 
oynadıkları bilinmektedir (2). ROS’ların çok düşük 
miktarları erkek üreme sisteminde spermatozoa 
olgunlaşması; sperm kapasitasyonu, akrozom 
reaksiyonu ve fertilizasyon gibi pek çok önemli olayın 
düzenlenmesinde olumlu rol oynarken; kronik stres 
koşullarında olduğu gibi yüksek konsantrasyondaki 
ROS’lar ise toksik etkilerinden dolayı, sperm kalitesini 
ve buna bağlı olarak fonksiyonlarını olumsuz yönde 
etkileyerek infertilite patogenezinde yer alırlar (3). 

Memeli testisleri, spermatositogenez ve spermiyogenez 
olaylarının gerçekleştiği seminifer tübüller ve bunların 
çevresindeki peritübüler ara dokudan meydana 
gelir. Seminifer tübüller içerisinde çeşitli gelişme ve 
farklılaşma evrelerindeki germ hücreleri ile sertoli 
destek hücreleri yer alır. Seminifer epitel, komşu 
sertoli hücrelerinin bazolateral yüzleri arasında yer 
alan kan-testis bariyeri sayesinde bazal ve adlüminal 
alanlara ayrılır. Esas olarak hücre zarı ve hücre iskeleti 
elemanlarını birbirine bağlayan ZO-1, okludin ve 
klaudinler gibi sıkı bağlantı proteinlerinden oluşan kan-
testis bariyeri, spermatositogenez ve spermiyogenezin 
adlüminal alanda, ara dokudan izole olarak, tamamen 
steril bir şekilde gerçekleşmesini sağlar (4-5).

Hipertermi, inflamasyon, radyasyon, toksik ajanlar ve 
günlük stres testis dokusunda oksidatif strese neden 
olan majör faktörlerdir. Kronik stres gibi dokulardaki 
ROS miktarını artırıcı faktörler, testislerde sertoli 
hücrelerinin yapısal proteinlerine zarar verir ve kan-
testis bariyerinin dinamizmini bozarlar (6). Vücuttaki 
en sıkı kan-doku bariyerlerinden biri olan kan-testis 
bariyerinin geçirgenliğinin bozulması adlüminal alan 
içerisinde gelişimlerinin farklı evrelerindeki germ 
hücrelerinin apoptozunu uyararak spermatogenez 
sürecini olumsuz yönde etkiler. Spermatogenezin 

bozulmasının en dramatik sonucu ise erkek 
infertilitesidir (7).

Normal koşullarda organizma, oksidatif stres ile 
başa çıkabilmek için genellikle hücre içi antioksidan 
sistemlerini aktive eder. Ancak kronik stres gibi 
koşullarda dokulardaki oksidatif stresin yüksek olması 
ve mevcut antioksidan düzeylerinin bu artış karşısında 
yetersiz kalması hücresel lipid, protein ve DNA’nın zarar 
görmesine yol açar (8). Hücre içi antioksidan sistemleri 
yetersiz kaldığında organizmanın oksidatif stres ile 
başa çıkabilmesi için tercih edilebilen yollardan biri 
antioksidan ajan replasmanıdır (9). 
Ölüm sonrasında mikroskobik organizmalar yararlı 
maddelerin ayrıştırılmasını sağlarken diğer yandan 
birçok yararlı madde de açığa çıkar. Bu maddelerden 
biri toprakta bulunan humik maddedir. Humik 
maddeler suda çözünme özelliklerine göre: humik 
asit, fulvik asit ve humin olarak sınıflandırılabilirler 
(10). Humik maddenin tüm pH değerlerinde suda 
çözünebilen fraksiyonu olan fulvik asit bağırsaklardan 
kolayca emilerek birkaç saat içerisinde vücutta elimine 
olur (11). Fulvik asit, yapısındaki aktif karbon ve 
yüksek oksijen molekülü içeriğinden dolayı güçlü bir 
antioksidandır. Fulvik asit, antioksidan etkisini, reaktif 
oksijen türlerinin bağlandığı bölgelere bağlanarak 
gösterir. Yapılan çalışmalarda fulvik asitin özellikle 
SOD’a etki ederek antioksidan moleküllerin seviyesini 
yükselttiği bildirilmiştir (12).

Bu çalışmanın amacı, deneysel olarak hayvanlar 
üzerinde yaşamsal stresi taklit eden kronik sudan 
kaçınma stresinin testis dokusunda oluşturması 
beklenen oksidatif hasar üzerine fulvik asitin iyileştirici 
etkisi olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışma, 
kronik stresin yol açtığı testis hasarı üzerine fulvik asitin 
tedavi edici etkisinin araştırıldığı literatürde bilinen ilk 
çalışmadır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM
Deney Hayvanları Deneylerde 250-300 gr ağırlığındaki 
erişkin Spraque-Dawley erkek sıçanlar kullanıldı. 
Denekler, deney süresince standart kafeslerde, 12 saat 
aydınlık/karanlık döngüsünde, sabit 22 °C ve %55 nemli 
ortamda barındırıldılar, standart pellet yem ve musluk 
suyu ile (ad libitum) beslendiler. Denekler, İstanbul 
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Medipol Üniversitesi MEDİTAM’dan alındı ve deneysel 
çalışmalar aynı kurumda 24/02/2016 tarihli 2016/28 
numaralı etik kurulu onayı ile gerçekleştirildi.

Fulvik Asitin Hazırlanması Fulvik asit, IHSS (Uluslararası 
Humik Madde Derneği) tarafından “Pahokee Turba 
Fulvik Asit Standard” olarak temin edildi. Deneylerde 
distile su ile 150 mg/kg oranında hazırlanan homojen 
karışım kullanıldı.

Stres Protokolü Denekler birbirini takip eden 10 gün 
boyunca günde 1 saat olmak üzere 50 cm x 50 cm x 
50 cm ebatlarındaki ılık suyla dolu pleksiglas havuzların 
merkezindeki 6 cm x 8 cm ebatlarındaki platformun 
üzerine bırakıldılar. Havuzlar platformun 1 cm altına 
gelecek kadar ılık su ile dolduruldu. Stres protokolü 
her gün sabah 08:00-09:00 saatleri arasında uygulandı. 
Deneylere başlanmadan 1 hafta önce tüm denekler 
aynı araştırıcı tarafından dokunularak deney koşularına 
ve araştırmacıya alıştırıldı (handling).

Deney Protokolü Deneylerde kullanılan toplam 18 adet 
sıçan her bir grupta eşit sayıda denek olacak şekilde 
3 gruba ayrıldılar: (1) Kontrol (K) (n=6): Herhangi bir 
işlem uygulanmayan grup, (2) Kronik Stres (KS) (n=6): 
10 gün boyunca sudan kaçınma stresi uygulanan grup, 
(3) Kronik Stres+Fulvik Asit (KS+FA) (n=6): 10 gün 
boyunca sudan kaçınma stresi ve ardından 10 mg/
kg fulvik asit (i.p.) uygulanan grup. Deneylerin 10. 
gününde tüm gruplardaki denekler, izofluran (Aerrane 
Isofluran Volatil) aneztezisi ile sedasyonun ardından 
sakrifiye edildiler. Deneklerin testisleri histolojik ve 
immünohistokimyasal incelemeler için Bouin solüsyona 
alındı. Biyokimyasal analiz için ayrılan testisler, sıvı 
azotta dondurulduktan sonra analizleri yapılana kadar 
-80°C’de muhafaza edildi. 

Histolojik Yöntem Bouin solüsyonunda fikse olan 
testisler yükselen alkol serilerinde (%70, %90, 
%96, %100) dehidrate edildikten sonra ksilen 
ile şeffaflaştırıldılar. Parafin blok haline getirilen 
dokulardan genel histolojik değerlendirme için H&E 
ve mast hücre morfolojisi değerlendirmesi için TM 
boyamaları; immünohistokimyasal analiz için ise 
ZO-1 (Thermo Fischer Scientific), β-aktin (Thermo 
Fischer Scientific), iNOS (Thermo Fischer Scientific) 

işaretlemeleri yapılmak üzere 5 µm kalınlığında kesitler 
alındı (Thermo Scientific HM 340E).

Histolojik Boyama Yöntemi Kesitler 1 gece boyunca 
etüvde bekletilip ksilende deparafinize edildikten 
sonra, azalan alkol serileri (%100, %96, %90, %70) 
ve distile su aşamalarından geçirilerek boyandılar. 
H&E (Biooptica) ile boyanan kesitler X100, X400 
büyütmelerde ve TM (Biooptica) ile boyanan kesitler 
X1000 büyütmede Olympus BX53 ışık mikroskobu ile 
incelenip fotoğraflandılar.

İmmunohistokimyasal Yöntem Kesitler distile sudan 
%3’lük hidrojen peroksite alınıp sitrat tamponu (pH 6.0) 
(Sigma C-2488) içinde Decloaking chamberda (Bicare 
Medical DC2008) 40 dakika tutuldular. Protein blokaj 
(Super Block ScyTek Laboratories LOT:37960) işleminin 
ardından iNOS işaretlemesi yapılacak kesitler iNOS 
primer antikorunda (1:200) (Thermo Fischer Scientific, 
Tavşan Poliklonal Antikor, LOT: QD213201) +4’de 
24 saat boyunca; ZO-1 işretlemesi yapılacak kesitler 
ZO-1 primer antikorunda (1:100) (Thermo Fischer 
Scientific, Tavşan Poliklonal Antikor, LOT: QD215365) 
oda sıcaklığında 1 saat boyunca ve β-aktin işaretlemesi 
yapılacak kesitler β-aktin primer antikorunda (1:100) 
(Thermo Fischer Scientific, Tavşan Poliklonal Antikor, 
LOT: RC2179435) +4’de 2 saat boyunca inkübe 
edildiler. Tüm kesitler, anti-polivalent biyotin (ScyTek 
Laboratories LOT: 41865) sekonder antikoru ile 20 
dakikalık inkübasyonun ardından 3,3’ diaminobenzidine 
(DAB) kromojen (ScyTek Laboratories LOT: 36702) ile 
renklendirildiler. Harris hematoksilen ile 2 dakika zıt 
boyama yapılarak preparasyon işlemi tamamlandı. 
İmmünohistokimyasal reaksiyonlar, Olympus BX53 ışık 
mikroskobunda incelenerek fotoğraflandılar. Negatif 
kontrol kesitlerine primer antikor ile inkübasyon 
aşaması uygulanmamıştır.

Biyokimyasal Protokol Testis örnekleri tartılarak Ultra 
Turrax T10 (IKA, Wilmington, NC, ABD) ile homojenize 
edildi. TAS, TOS ve OSİ seviyelerinin inceleneceği 
örnekler, 0.15 N potasyum klorür (KCl) solüsyonunda; 
SOD, KAT, GPx seviyelerinin inceleneceği örnekler PBS 
solüsyonunda homojenize edildi. Testis dokusunda 
TAS, TOS ve OSİ seviyeleri Rel Assay Diagnostics kitleri 
(Gaziantep, Türkiye) ve SOD, KAT ve GPx seviyeleri ise 
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ELISA kitleri (Bioassay teknolojisi laboratuarı, Şangay, 
Çin) ile tespit edildi. 

İstatistik Değerlendirme GraphPad Prism 5.03 
(GraphPad Software Inc.) programı kullanıldı. Bulgular 
için ortalama ± standart hata (SE) ve *p<0,05 değeri 
anlamlı kabul edildi. Normal dağılıma uygunluk 
gösteren veriler için tek yönlü ANOVA testi uygulandı. 
 
BULGULAR
Histolojik Bulgular K grubuna ait H&E ile boyanmış 
testis örneklerinde, seminifer tübüller ve interstisyel 
alanın normal yapıda olduğu gözlendi (Şekil 1A); TM 
ile boyanan örneklerde mast hücresine rastlanmadı 
(Şekil 1B). KS grubuna ait örneklerin H&E ile boyanan 
preparatlarında seminifer tübül yapısının bozulduğu, 
seminifer tübüllerin bazal membranlarında hasar 
oluştuğu ve interstisyel alanda açılmalara eşlik eden 
morfolojik bozulmalar gözlendi (Şekil 1C); TM ile 
boyanan preparatlarda tunika albuginea altındaki 
peritübüler alanlarında mast hücrelerinin sayıca arttığı 
ve bu hücrelerden bazılarının degranüle oldukları 
görüldü (Şekil 1D). KS+FA grubuna ait örneklerin H&E 
ile boyanan preparatlarında sağlıklı seminifer tübüllerin 
arasında az miktarda hasarlı seminifer tübüllerin olduğu 
görüldü. Bazal membranlarda düzelme ve interstisyel 
alanlardaki açılmaların azaldığı gözlendi (Şekil 1E); 
TM ile boyanan preparatlarda tunika albuginea 
altındaki peritübüler alanlarda az sayıda granüle mast 
hücrelerinin yer aldığı gözlendi (Şekil 1F).

İmmünohistokimyasal Bulgular K grubunda, 
spermatogenik seri hücrelerinde ve interstisyel alanda 
az miktarda iNOS ekspresyonu görüldü (Şekil 2A); 
spermatogenik seri hücreleri arasında ZO-1 pozitif 
alanların varlığı gözlendi (Şekil 3A) ve spermatogonyum 
ve spermatositlerde yoğun β-aktin pozitif reaksiyon 
gözlendi (Şekil 4A). KS grubunda, interstisyel alandaki 
endotel hücrelerinde ve seminifer tübüllerin bütünlüğü 
bozulmuş kısımlarında bulunan spermatogenik seri 
hücrelerinde iNOS ekspresyonunun arttığı gözlendi 
(Şekil 2B); KS grubunda germinal hücre kayıplarının 
olduğu bölgelerde ZO-1 pozitif alanların, zayıflayarak 
azaldığı; bazı bölgelerde ise hiç görülmediği saptandı 
(Şekil 3B) ve seminifer tübüllerde ayrılma olan 
bölgelerde β-aktin immün reaksiyonu izlenmezken 
bazal membran düzeninin bozulduğu kısımlarda 
β-aktin ile pozitif reaksiyon veren miyoepiteliyal 
hücreler dikkat çekti (Şekil 4B). KS+FA grubunda, 
hasarlı endotel hücrelerinde ve bazı spermatogenik 
seri hücrelerinde iNOS işaretlenmesi olduğu, ancak 
preparatın genelinde iNOS ekspresyonunun azaldığı 
görüldü (Şekil 2C); KS+FA grubundaki örneklerde 
yeniden kurulan kan-testis bariyerinde ZO-1 pozitif 
alanların ve boyanma şiddetinin arttığı görüldü (Şekil 
3C) ve bazal laminada kopma olan bölgelerde β-aktin 
reaksiyon izlenmemiş olup preparatın genelinde yoğun 
β-aktin pozitif reaksiyon gözlendi (Şekil 4C). Negatif 
kontrol gruplarında herhangi bir immün reaksiyona 
rastlanmadı (Şekil 2,3 ve 4D). 

Şekil 1: K grubunda düzenli yerleşmiş 
seminifer tübüller ve sağlıklı interstisyel 
alan (A) ve tunika albuginea komşuluğunda 
mast hücresinden fakir interstisyel alan 
(*), (B); KS grubunda bozulmuş seminifer 
tübül morfolojisi (→), bütünlüğünü 
kaybetmiş bazal membran (küçük resim, 
▲) ve açılmış, hasarlı interstisyel alan (*), 
(C) ve tunika albuginea komşuluğundaki 
interstisyel alanda artmış mast hücreleri 
(→), (D); KS+FA grubunda düzenli tübül 
yapısı (→), kesintisiz bazal membran (küçük 
resim, ▲) ve açılmaların azaldığı, sağlam 
interstisyel alan (*), (E) ve interstisyel 
alanda az sayıda mast hücresi (→), (F). 

Resim 1A, C ve E: H&E boyaması, büyütme: 
X100; Resim 1B, D ve F: TM boyaması, 
büyütme: X1000).
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Parametreler  K Grubu  KS Grubu  KS+FA Grubu  p Değeri

SOD (ng/dL) 0.9266±0.1609 0.7442±0.0703 1.246±0.09182 
a

a: KS grubuna göre

KAT (ng/dL) 11.05±1.204 10.22±1.113 15.48±1.519 a a: KS grubuna göre

GPx (ng/dL)

8.001±1.019 6.252±0.6227 10.83±0.7841 
b

b: KS grubuna göre

TOS 

(µmol H202 eq/L) 4.687±0.4268 6.907±0.9466 4.038±0.2881 
a

a: KS grubuna göre

TAS 

(mmol Trolox eq/L) 3.977±0.3281 3.558±0.1422 5.03±0.4308 a a: KS grubuna göre

OSI (arbitrary unit) 0.126±0.019 0.194±0.028 0.08±0.007 b b: KS grubuna göre

a: *p<0.05, b: **p<0.01

Şekil 3: (A) K grubunda, kan-testis 
bariyerinde ZO-1 immün işaretlenmesi (→); 
(B) KS grubunda ZO-1 immün reaksiyonunun 
azaldığı hücreler arası alanlar (→); (C) KS+FA 
grubunda görülen sağlam hücreler arası 
bağlantılarda artmış ZO-1 immün pozitif 
işaretlenme (→) ve hasarın devam ettiği 
alanlarda zayıf ZO-1 immün işaretlenmesi 
(▲); (D) K grubundan hazırlanan (-) kontrol 
kesiti. (ZO-1 immünohistokimyası, büyütme: 
X1000).

Şekil 2: (A) K grubunda düşük şiddetli iNOS 
immün işaretlenmesi; (B) KS grubunda in-
terstiyel alandaki endotel hücrelerinde (→) 
ve spermatogenik seri hücrelerinde iNOS 
pozitif (▲) alanlar; (C) KS+FA grubunda in-
terstisyel alanda (→) ve spermatogenik seri 
hücrelerinde (▲) sayıca azalmış iNOS pozitif 
alanlar; (D) K grubundan hazırlanan (-) kont-
rol kesiti. (iNOS immünohistokimyası, büyüt-
me: X400).

 Tablo 1: Biyokimyasal verilerin karşılaştırılması
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Biyokimyasal Bulgular Sıçan testis örneklerinde K, KS ve 
KS+FA grupları arasındaki biyokimyasal parametrelerin 
değişimi incelendiğinde KS+FA grubuna ait dokuların 
SOD, KAT, ve TAS düzeylerinin K grubuna ve GPx 
düzeylerinin ise KS grubuna göre anlamlı derecede 
arttığı bulundu. KS+FA grubuna ait TOS düzeyleri K 
grubuna ve OSI düzeylerinin KS grubuna göre anlamlı 
derecede azaldığı görülmüştür (Tablo 1).

TARTIŞMA
İnfertilite, dünya genelinde çiftlerin yaşadığı önemli 
cinsel sorunların başında yer almaktadır.   Yarısı 
erkekten kaynaklanan nedeni açıklanamayan 
infertilitenin etiyolojisinde, çağımızın önemli sorunu 
stresin rol oynadığı düşünülmektedir (13). 

Çalışmamızda, yaşamsal stresin deneysel modeli olarak 
kabul gören fizyolojik ve psikolojik bir stres çeşidi olan 
sudan kaçınma stresi kullanılmıştır. Sudan kaçınma 
stresinin, karaciğer, mide, deri, mesane gibi birçok 
organda hasara neden olduğu bildirilmiştir (14-16). 
Çikler ve arkadaşları günde 2 saat uygulanan 5 günlük 
sudan kaçınma stresinin sıçan mesanesindeki ürotelyal 
hücreler arasında açılmalara yol açtığını ve bağ dokuda 
mast hücre sayısı ve aktivasyonunda artışa neden 
olduğunu bildirmişlerdir (17). Bu çalışmada genel doku 
morfolojisini incelemek üzere H&E boyaması yapılan 
örneklerin KS grubunda seminifer tübüllerin bazal 
membranlarında ayrılmalar, tübül içerisinde komşu 
sertoli hücreleri arasındaki kan-testis bariyerinin birçok 
bölgesinde kopmalar ve germinal hücre kayıpları 
gözlenmiştir. Yazawa ve arkadaşlarının yapmış oldukları 
immobilizasyon stresi çalışmasında deneyden 24 saat 
sonra stres grubundaki deneklerin testis ağırlıklarının 
kontrol grubundakilere göre azaldığı ve bu azalmanın 

nedeninin stres grubunda görülen hücresel kayıplar 
olduğu bildirilmiştir (18). 

Komşu sertoli hücreleri arasındaki lateral yüzey 
bağlantıları ile kurulan kan-testis bariyeri, vücuttaki 
en sıkı kan-organ bariyerlerinden biridir. Kan-testis 
bariyerinin bütünlüğünü koruması, spermatogenezin 
seminifer tübüller içerisinde, interstisyel alandaki 
endotel hücreleri aracılığıyla gelebilecek kimyasal 
moleküllerden ve otoimmün reaksiyonlardan 
korunmasını sağlar (4-5). Sertoli hücrelerinin 
şeklinin belirlenmesinde ve kan-testis bariyerinin 
oluşturulmasında aktin önemli rol oynar. Aktin, 
hücre iskeleti elemanlarından mikrofilamentlerin ana 
bileşenidir. Kas olmayan hücrelerde bulunan aktin 
izoformlarından biri β-aktindir ve genellikle hücrenin 
periferine yakın yerleşimli, hücreye şeklini veren 
üç boyutlu bir ağ şeklinde dağılım gösterir. Sertoli 
hücrelerindeki aktin halkası ve onunla ilişkili ZO-1 
ilişkisinin zarar görmesi, kan-testis bariyerinin yapı ve 
fonksiyonunu bozarak spermatogenez sürecine olumsuz 
etki eder (19). Çalışmamızda H&E boyaması yapılan 
kesitlerde gözlenen morfolojik bozulmalar ve hücre 
kayıplarının hücre iskeleti ile olan ilişkisinin incelenmesi 
için kesitlere uygulanan β-aktin immünohistokimyası 
sonuçlarına göre KS grubunda β-aktin ekspresyonunun 
azaldığı görülmüştür. Kan-testis bariyerinin bozulduğu 
bazal bölgelerde ve adlüminal alana yakın bölgelerde, 
germinal hücre kaybına bağlı olarak, β-aktin işaretlemesi 
ortadan kalkmıştır. Kan-testis bariyerinin devamlılığını 
sürdürdüğü bölgelerde ise β-aktin immünpozitif alanlar 
görülmüş ancak immünitenin şiddetinin K grubuna 
göre azaldığı tespit edilmiştir. Bu bulgular kronik 
stresin kan-testis bariyerine zarar verdiği yönündeki 
bulgularımızı desteklemektedir. Özellikle adlüminal 

Şekil 4: (A) K grubunda yaygın β-aktin 
immün işaretlenmesi (*); (B) KS grubunda 
hasarlı bölgelerde β-aktin immün 
reaksiyonunda kayıplar (→); (C) KS+FA 
grubunda sağlam bölgelerde yaygın β-aktin 
pozitif işaretlenmeler (*) ve hasarın devam 
ettiği bölgelerde azalmış β-aktin immün 
reaksiyonunda kayıplar (→); (D) K grubundan 
hazırlanan (-) kontrol kesiti.
(β-aktin immunohistokimyası, büyütme: 
X1000).
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alana doğru hücre iskeletindeki bozulmalara paralel 
olarak hücreler arası alanların açılması spermiyogenez 
sürecinin de olumsuz etkilenebileceğini ve seminifer 
tübül lümenine olgunlaşmamış spermlerin 
salınabileceğini düşündürmektedir. Itoh ve arkadaşları 
hücre kültüründe, β-aktin halkalarının bozulmasına 
bağlı olarak ZO-1 proteininde de azalma olduğunu 
bildirmişlerdir (20). Bizim çalışmamızın ZO-1 
immünohistokimyası sonuçlarına göre K grubunda kan-
testis bariyeri sınırında düzenli bir yerleşim gösteren 
ZO-1 ekspresyonunun KS grubunda azaldığı veya hiç 
olmadığı anlaşılmıştır. TM ile boyanan kesitlerden elde 
edilen bulgularımıza göre, kronik stres özellikle tunika 
albugineanın hemen altında kalan bağ dokusunda mast 
hücre sayısı ve aktivitesinde artışa neden olmuştur. 
Mast hücreleri salgıladıkları TNF-α, interlökinler, 
heparin ve histamin gibi medyatörler aracılığıyla kan 
damarlarında endotel geçirgenliğini artıran, böylelikle 
bağ dokuya inflamatuvar hücre göçünü kolaylaştıran 
hücrelerdir. Kan-testis bariyerinin zarar görmesi ve 
peritübüler alanda inflamatuar hücrelerin bulunması 
tübül içerisinde ROS’ların artmasına neden olarak 
spermatogenezi tehlikeye sokar (21-22).

Uzun süreli veya tekrarlayan kronik stres, ROS üretimini 
artırarak veya mevcut antioksidanların seviyesini 
azaltarak dokularda oksidatif strese sebep olur. 
Seminifer tübüller içerisindeki ROS miktarının artışına 
paralel olarak tübüllerdeki iNOS ekspresyonu da 
artar (23). Bizim çalışmamızda kronik stres uygulanan 
deneklerin testis dokusundaki mast hücre sayısının 
ve aktivasyonunun artmasına paralel olarak kan-
testis bariyerinin de bozulmuş olması ve dokudaki 
iNOS ekspresyonunun artmış olması bu bilgiyi 
desteklemektedir. 

Metabolik reaksiyonlar sırasında ROS ortaya 
çıkmaktadır. Stres koşulları, ROS artışına sebep olur. 
Bunun sonucu olarak, hücresel moleküllerde (lipid, 
protein, nükleotid gibi) hasar görülmektedir. Oksidatif 
stres pro-oksidanlar ile anti-oksidanlar arasındaki 
denge durumun bozulmasıdır. Bu dengenin bozulması 
hücresel hasara ve ROS üretiminde artışa sebep 
olur. Vücudumuzda bu dengesiz koşulları ortadan 
kaldırabilmek için enzimatik (SOD, KAT, GPx) ve 
enzimatik olmayan (glutatyon, tiyol gibi) savunma 

mekanizmaları geliştirmiştir (24). Çalışmamızda KS 
koşullarında enzimatik antioksidan (SOD, KAT ve GPx) 
seviyeleri azalmıştır. Bununla bağlantılı olarak total 
antioksidan seviyeleri de azalmıştır. Bunun aksine KS 
grubundaki testislerde, TOS ve OSI seviyeleri artmıştır. 
Bizim sonuçlarımıza paralel olarak Ak ve arkadaşları 
sudan kaçınma stresi sonucunda lipid peroksidaz 
göstergesi olan malondialdehit (MDA) seviyelerinde 
artma, enzimatik olmayan antioksidanlardan glutatyon 
seviyesinde azalma bulmuşlardır (25). Bunlara ek olarak, 
oksidatif stresin hipertansiyon, diyabet ve infertilite 
gibi pek çok hastalıkla ilişkili olduğu bildirilmiştir (26). 
Yapılan birçok çalışmada infertil erkeklerin %25-40’ının 
semen örneklerinde yüksek oranda ROS’a rastlanmıştır 
(21, 27). Biyolojik sistemlerde oksidan-antioksidan 
dengesinin bozulmasının getirdiği olumsuz sonuçları 
ortadan kaldırmak veya azaltmak için başvurulan 
yöntemlerden biri dışarıdan antioksidan takviyesi 
yapılmasıdır. Antioksidanlar, vücutta oluşan ROS 
kaynaklı kimyasal tepkimelere etki ederek, açığa çıkan 
moleküllerin hücresel bileşenlere zarar vermesini 
engellerler (28). Fulvik asit, toprakta bitkilerin ayrışması 
sonucu oluşan humustan elde edilen düşük molekül 
ağırlıklı, kimyasal bir moleküldür. Humik maddenin tüm 
pH değerlerinde suda çözünebilen fraksiyonu olduğu 
bilinen fulvik asitin humustan elde edilen moleküller 
arasında hormon, oksijen, vitamin ve mineraller 
açısından en zengin molekül olduğu bildirilmiştir (29). 
Oksijen içeriği açısından çok zengin olan fulvik asit, 
antioksidan, antiinflamatuvar ve antiapoptotik etkilere 
sahiptir. Chen ve ark. fulvik asitin deneysel stres 
sonucu uyarılmış nötrofillerden salınan oksidanların 
üretimini azalttığını göstermiştir (30). Crocked ve 
arkadaşları, otoimmün hastalığa sahip insanlarda 
yaptıkları çalışmada fulvik asidin kan damarlarındaki 
endotel hücrelerin aralarındaki adhezyon moleküllerini 
etkileyip sabit kalmalarını sağlayarak antiinflamatuvar 
etki gösterdiğini bildirmişlerdir (31). Bu nedenle 
çalışmamızda kronik sudan kaçınma stresinin testis 
seminifer tübüllerinde oluşturduğu oksidatif hasar, 
germ hücre kayıpları ile ara dokuda meydana gelen 
inflamasyonun geri döndürülmesi amacıyla terapötik 
bir ajan olarak fulvik asit kullanılmıştır.

H&E ile boyanan kesitlerde, KS grubunda izlenen hücre 
kayıplarının KS+FA grubunda azaldığı, morfolojik olarak 
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tübül bütünlüğünün sağlandığı görülmüştür. Fulvik asit 
etkisiyle bütünlüğünü koruyan tübüller incelendiğinde 
düzenli bir bazal membran yapısı, germinal epitelde 
kalınlaşma ve sertoli-germ hücre ilişkilerinde K 
grubundakilere benzer şekilde düzgün morfoloji 
oluştuğu saptanmıştır. Morfolojik iyileşme β-aktin 
imünohistokimyası uygulanan KS+FA kesitlerinde 
incelendiğinde β-aktin pozitif hücrelerin sayısının ve 
immünite şiddetinin arttığı saptanmıştır. Germ hücre 
sırasının kalınlaşması ve tübül morfolojisinin genel olarak 
sağlıklı dokuya benzer görünümde olması kan-testis 
bariyerinin yeniden kurulduğunu düşündürmüştür. 
β-aktin hücre iskeleti ile yakından ilişkili ZO-1 proteini 
açısından KS+FA grubu incelendiğinde ise ZO-1 
pozitifliğin β-aktin immünohistokimyası yapılan 
kesitlerdekine paralel şekilde korunduğu görülmüştür. 
Bu bulgular fulvik asitin hücre iskeletinde meydana 
gelen bozulmayı engelleyerek kan-testis bariyerinin 
bütünlüğünü koruduğunu ve buna bağlı olarak 
adlüminal alan içerisinde kalan germ hücrelerindeki 
kaybın engellendiğini göstermektedir. 

Bizim çalışmamızda KS+FA grubuna ait toluidin mavisi 
ile boyanan kesitler incelendiğinde ara dokudaki 
mast hücre sayısının azaldığı, varlığını sürdüren 
mast hücrelerinin de granüle hücreler olduğu yani 
mast hücre aktivitesinin azaldığı görülmüştür. Aynı 
deney grubunda seminifer tübüller içerisindeki iNOS 
ekspresyonunun da azalmış olması tübül lümenindeki 
ROS miktarının azalmış olabileceğini ve bunun sonucu 
olarak oksidatif stres oranının düşmüş olabileceğini 
düşündürmektedir. Fulvik asit yapısında içerdiği aktif 
karbon ve bol miktardaki oksijen molekülü nedeniyle 
güçlü antioksidan özelliği taşır. Bu özelliği sayesinde 
fulvik asit etkisini, dokuda oluşan serbest radikalleri 
nötralize ederek gösterir (32). Dokularda ölçülen 
biyokimyasal oksidatif stres belirteçleri incelendiğinde, 
histokimyasal ve immünohistokimyasal bulgularımızı 
destekler şekilde, KS grubunda azalan SOD, KAT, GPx 
seviyelerinin KS+FA grubunda arttığı görülmüştür. 
KS+FA grubuna ait dokulardaki TOS düzeyi azalırken 
TAS ve OSİ düzeyi artmıştır. 

Çalışmamızın sonucunda kronik sudan kaçınma 
stresinin testis dokusunun antioksidan savunma 
sistemini zayıflattığı ve dokuda hem histolojik hem de 

biyokimyasal hasara neden olduğu tespit edilmiştir. 
Dışarıdan alınan güçlü bir antioksidan olan fulvik asit 
desteği ile dokudaki antioksidan-oksidan dengesi 
kurularak oksidatif stresin olumsuz etkilerinin 
engellendiği görülmüştür. Buna göre fulvik asitin 
psikolojik strese bağlı infertilite durumlarında stres 
kaynaklı testiküler hasarın azaltılmasında destekleyici 
bir ajan olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET
Amaç: Kliniğimizde 2014-2015 yıllarında primer sezaryen ile doğum yapmış multipar gebelerin sezaryen en-
dikasyonlarını saptamayı ve bu endikasyonları primipar gebelerin sezaryen endikasyonlarıyla karşılaştırmayı 
amaçladık. 
Materyal ve metot: Veriler retrospektif olarak hasta dosyalarından elde edilmiştir. Yaş, gravide, parite, abor-
tus sayısı ve sezaryen endikasyonları kaydedilmiştir. Primipar ve multipar gebeler için sezaryen endikasyon-
ları tespit edilmiştir. 
Bulgular:  Hastanemizde 2014 yılında 1021, 2015 yılında ise 1144 sezaryen ile doğum olmuştur. Bu doğumla-
rın 871’i primer sezaryendir. Primer sezaryen olanların 692’si primipar, 179’u multipardır. Multiparlar gebe-
lerin yaş, gravida, parite, abortus sayıları saptanmıştır. Multipar gebelerin ortalama yaşı 31,6 ± 6,2 gravidası 
3,47 ± 1,58 paritesi 3,07 ± 1,27 abortus sayısı 0,41 ± 0,73’tür. Multipar gebelerin en sık sezaryen olma nedeni 
fetal distrestir (% 33,5). İkinci ve üçüncü sıradaki endikasyonlarsa sırasıyla ilerlemeyen eylem ve malprezen-
tasyondur. Multipar gebelerde sezaryen endikasyonuyla yaş,  gravida, parite, abortus sayıları arasında an-
lamlı bir ilişki saptanmamıştır. Primipar gebelerde en sık sezaryen ile doğum nedenleri ise ilerlemeyen eylem 
( %31,0), sefalopelvik uyumsuzluk (%23,4) ve fetal distrestir (%20,2). Primipar ve multipar gebelerin primer 
sezaryen endikasyonlarının dağılımı  istatistiksel olarak anlamlı olarak farklıdır. (p=0,000) 
Sonuç: Sezaryen ile doğum oranları giderek artmaktadır. Primipar ve multipar gebelerin primer sezaryen 
endikasyonlarının dağılımı  istatistiksel olarak anlamlı olarak farklıdır. (p=0,000). Daha önce normal doğum 
yapmış gebeler daha çok subjektif nedenlerden (ilerlemeyen eylem, fetal distres gibi) sezaryene alınabil-
mektedir. Hekim üzerindeki baskının azaltılması, ebe doğumlarının artırılması, gebe eğitimlerinin artırılması 
sezaryen oranlarının azaltılmasına katkı sağlayabilir.
Anahtar kelimeler: Multipar; Primipar; Primer sezaryen; Endikasyon.

ABSTRACT
Aim: We aimed to determine the cesarean indications of multiparous parturients who delivered with 
primary cesarean section at our institution between 2014 - 2015 and to compare these indications with 
cesarean indications of primiparous parturients. 
Materials and Methods: Data was collected retrospectively from the patient charts. Age, gravida, parity, 
number of abortus, indication of cesarean was recorded. The indications of primary cesarean for primiparous 
and multiparous parturients were determined.
Results:  We had 1021 cesarean patients in 2014, 1144 patients in 2015.  871 of them were primary cesareans. 
Of the primary cesareans, 692 were primiparous, 179 were multiparous. Age, gravidity, parity and number of 
abortus were recorded for the multiparous parturients.  Mean age of multiparous parturients was 31,6±6,2 
; gravidity 3,47 ±1,58 ; parity 3,07± 1,27; number of abortus was 0,41 ±0,73. The most frequent indication 
of multiparous parturients for primary cesarean was fetal distress (33.5%). Following frequent indications 
were unprogressing labor and malpresentation respectively. There were no statistical correlation between 
the primary cesarean indication, parturients’ age, gravidity, parity and number of abortus in multiparous 
parturients. The most frequent primary cesarean indications in primiparous parturients were unprogressing 
labor (31,0%), cephalopelvic disproportion (23,4%) , fetal distress (20,2%). The distribution of primary 
cesarian ındications of primaparous and multiparous parturients were statistically significantly different. 
(p=0,000).  
Conclusions:  Rate of cesarean section is increasing gradually. The distribution of primary cesarian ındications 
of primaparous and multiparous parturients were statistically significantly different. (p=0,000). Parturients 
who had vajinal birth before may undergo cesarean due to subjective reasons as unprogressing labor or 
fetal distress. To reduce the stress on obstetricians, to promote midwife assisted births and to increase the 
periodical midwife education may serve to decrease the gradual increase in cesarean rates. 
Key words: Multiparous; Primiparous; Primary cesarean; Indication.
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GİRİŞ
Sezaryen ile doğum, fetüsün; gebenin karın duvarına 
ve uterusa kesi yapılarak doğurtulması ameliyatıdır 
(1). Tüm dünyada sezaryen ile doğum oranları giderek 
artmaktadır. Sezaryen, morbidite ve mortalitesi vajinal 
doğuma kıyasla daha yüksek bir uygulamadır ve vajinal 
doğumun anne veya fetüsün sağlığı için uygun olmadığı 
durumlarda tercih edilmelidir (2). Ortalama hastanede 
kalış süresini uzatan morbidite faktörleri, anestezi ve 
cerrahi ücretlerinin eklenmesiyle sezaryen doğumun 
maliyeti de vajinal doğuma kıyasla oldukça fazladır.  
Sezaryen bu sebeplerle rutin bir cerrahi girişim 
olmamalıdır (3). 

Dünya sağlık örgütü primer sezaryen oranının %15’ten 
fazla olmamasını önermektedir (4). Ülkemizde de 
sağlıkta performans ve kalite yönergesine göre eğitim 
hastanelerinde primer sezaryen oranının %20’yi 
diğer doğum olan hastanelerde ise %15’i geçmemesi 
gerekmektedir (5). Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 
sağlık istatistik yıllığı 2013 verilerine göre 1960’lı 
yıllarda %4,5 düzeyinde bulunan toplam sezaryen 
oranı giderek artarak üniversite hastanelerinde %63’e 
(primer sezaryen oranı: %32) , devlet hastanelerinde 
%36’ya ( primer sezaryen oranı: %15) ulaşmıştır (6). 
Amerika Birleşik Devletleri’nde sezaryen doğum hızı 
1996 yılında %21 iken 2007 yılında %30’a yükselmiştir (7). 

Sezaryen oranlarındaki artışın sebepleri arasında 
ileri anne yaşı, azalmış doğurganlık, yardımcı üreme 
tekniklerinin yaygınlaşması, fetal monitörizasyon 
ve görüntüleme tekniklerinin gelişmesi ve tıbbi 
komplikasyonlarda ve malpraktis olgularında artan 
adli olayların etkisi, sosyoekonomik ve demografik 
faktörler sayılabilir (8,9). Hastanemizde de sezaryen 
ile doğum sayıları giderek artmaktadır. Amacımız bu 
artışta multipar gebelerdeki sezaryen sayısının etkisini 
incelemek ve daha önce vajinal doğum yapabilen 
gebelerin sezaryen olma nedenlerini saptayarak 
primipar gebelerle farklı endikasyonlar olup olmadığını 
incelemektir.  

MATERYAL VE METOT
Kliniğimizde 1 Ocak 2014-31 Aralık 2015 tarihleri 
arasında primer sezaryenle doğum yapan gebelerin 
dosyaları retrospektif olarak incelenerek öncelikle daha 

önce normal doğum yapmış olan gebeler saptanmıştır. 
Bu gebelerin yaş, gravida, parite, abortus sayıları ve 
sezaryen endikasyonları kayıt altına alınmıştır.  Ayrıca 
primipar ve multipar gebeler için primer sezaryenlerde 
endikasyonlar açısından fark olup olmadığına 
bakılmıştır. 

2014 ve 2015 yıllarında hastanemizde gerçekleşen 
doğum sayılarına hastanemiz istatistik kayıtlarından 
ulaşılmıştır. 

Primer sezaryen: ilk defa sezaryen ile doğum. Primer 
sezaryen oranı: Primer sezaryen sayısı/toplam doğum 
sayısı x100 

İstatistik analizi:
Veriler IBM SPSS ver 19,0 paket programı ile analiz 
edilmiştir. Verilerin korelasyon analizi Pearson 
korelasyon testi ile yapılmıştır. Primipar ve multipar 
gebelerin sezaryen endikasyonlarının dağılımı ki-kare 
testi ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analiz sonuçları 
ortalama±standard sapma, ortanca ve frekans olarak 
verilmiştir.
 
BULGULAR
Hastanemizde 2014 yılında 1021, 2015 yılında ise 
1144 sezaryen ile doğum olmuştur. Bu doğumların 
871’i primer sezaryendir. Primer sezaryen olanların 
692’si primipar, 179’u multipardır. 2014-2015 yıllarında 
hastanemizde gerçekleşen doğum sayıları Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Hastanemizde gerçekleşen doğum sayıları

Primer sezaryen olan hastaların parite açısından 
dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

2014 2015 Toplam

Normal doğum 925(%47,5) 1129(%49,6) 2054

Sezaryen 1021(%52,5) 1144(%50,4) 2165

          Primer    445(%22,8)   426(%18,7) 871

          Sekonder 576(%29,5) 718(%31,5)  1294

Toplam 1946 2273 4219
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Tablo 2. Primer sezaryen olan hastaların parite dağılımı

Multipar gebelerin ortalama yaşı 31,6 ± 6,2 gravidası 
3,47 ± 1,58 paritesi 3,07 ± 1,27 abortus sayısı 0,41 ± 
0,73’tür. Multipar gebelerin yaş dağılımları Şekil-1’de 
; yaş, gravida, parite, abortus dağılımları Tablo 3’te 
gösterilmiştir. 

Şekil-1. Gebelerin Yaş Dağılımı

Tablo 3. Multipar gebelerin; yaş, gravida, parite, abortus 

dağılımları

Multipar gebelerin en sık sezaryen olma nedeni 
fetal distrestir (% 33,5). İkinci ve üçüncü sıradaki 
endikasyonlarsa sırasıyla ilerlemeyen eylem ve 
malprezentasyondur. Multipar gebelerde sezaryen 
endikasyonuyla yaş,  gravida, parite, abortus sayıları 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Primipar 
gebelerde en sık sezaryen ile doğum nedenleri ise 

ilerlemeyen eylem ( %31,0), sefalopelvik uyumsuzluk 
(%23,4) ve fetal distrestir (%20,2). Primipar ve multipar 
gebelerin sezaryen endikasyonlarının dağılımı ki-kare 
testi ile karşılaştırılmış ve endikasyonların dağılımı 
istatistiksel olarak anlamlı olarak farklı bulunmuştur. 
(p=0,000).

Primer sezaryen olan primipar ve multipar hastalarda 
sezaryen endikasyonlarının dağılımı Tablo 4’te 
gösterilmiştir. 

Tablo 4. Primer sezaryen olan primipar ve multipar hastalarda 

sezaryen endikasyonları

TARTIŞMA
Sezaryen ile doğum, fetüsün; gebenin karın duvarına 
ve uterusa kesi yapılarak doğurtulması ameliyatıdır 
(1). Tüm dünyada sezaryen ile doğum oranları giderek 
artmaktadır. Sezaryen, vajinal doğumun anne veya 
fetüsün sağlığı için uygun olmadığı durumlarda tercih 
edilmelidir (2). Sezaryen hem anne hem de fetüs sağlığı 

Sayı %

Primer sezaryen 871 100

          Multipar 179 20,5

          Primipar 692 79,5

ortalama Standart sapma ortanca mod

Yaş 31.7 6.3 32 34

Abortus 0.4 0.7 0 0

Gravida 3.5 1.6 3 2

Parite 3.1 1.3 3 2

Primipar Multipar

Sezaryen 
endikasyonu

Sayı (n) % Sayı (n) %

Fetal disstres 140 20.2 60 33.5

Sefalopelvik 
disosiasyon

162 23.4 14 7.8

Ilerlemeyen eylem 215 31.0 42 23.4

Malprezentasyon 64 9.2 23 12.8

Plasenta previa 1 0.1 1 0.5

Plasenta dekolmanı 10 1.4 12 6.7

Çoğul gebelik 13 1.8 8 4.4

Fetal makrozomi 36 5.2 10 5.5

Kordon 
prezentasyonu, 
kordon prolapsusu

3 0.4 3 1.6

Günaşımı 15 2.1 1 0.5

preeklampsi 10 1.4 2 1.1

iugg* 13 1.8 2 1.1

Ivf** 10 1.4 0

Maternal kalp 
hastalığı

0 1 0.5

Toplam 692 100 179 100

*intrauterin gelişme geriliği        **invitro fertilizasyon
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açısından çeşitli riskler taşımaktadır. Sezaryenin kısa 
dönem maternal komplikasyonları arasında obstetrik 
kanama, ürogenital ve gastrointestinal organ hasarı 
riski, derin ven trombozu, enfeksiyon, transfüzyon 
ihtiyacı , uzamış hastanede kalış süresi, iyileşmenin 
daha geç olması ve anestezi komplikasyonları vardır, 
uzun dönemde uteroplasental komplikasyonlara bağlı 
plasenta previa, plasenta akreata, skar gebeliği, pelvik 
adezyon, tekrarlayan sezaryen riski artar.  Fetal ve 
neonatal komplikasyonlar arasında fetüsün kesi riski, 
takipne, kalıcı pulmoner hipertansiyon, immünolojik 
problemler sayılabilir. Ortalama hastanede kalış 
süresini uzatan morbidite faktörleri, anestezi ve cerrahi 
ücretlerinin eklenmesiyle sezaryen doğumun maliyeti 
de vajinal doğuma kıyasla oldukça fazladır. Sezaryen bu 
sebeplerle rutin bir cerrahi girişim olmamalıdır (3, 10-12). 

Dünya sağlık örgütü primer sezaryen oranının %15’ten 
fazla olmamasını önermektedir (4). Ülkemizde de 
sağlıkta performans ve kalite yönergesine göre eğitim 
hastanelerinde primer sezaryen oranının %20’yi diğer 
doğum yaptırılan hastanelerde ise %15’i geçmemesi 
gerekmektedir (5). Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 
sağlık istatistik yıllığı 2013 verilerine göre 1960lı yıllarda 
%4,5 düzeyinde bulunan toplam sezaryen oranı giderek 
artarak üniversite hastanelerinde %63’e (primer 
sezaryen oranı: %32) , devlet hastanelerinde %36’ya 
( primer sezaryen oranı: %15) ulaşmıştır (6). Sezaryen 
oranlarındaki artışın sebepleri arasında ileri anne yaşı, 
azalmış doğurganlık, yardımcı üreme tekniklerinin 
yaygınlaşması, fetal monitörizasyon ve görüntüleme 
tekniklerinin gelişmesi ve tıbbi komplikasyonlarda 
ve malpraktis olgularında artan adli olayların etkisi, 
sosyoekonomik ve demografik faktörler sayılabilir (8,9). 
Araştırmamızda multipar gebelerde en sık sezaryen 
nedenlerinin fetal distres ve ilerlemeyen eylem 
olduğunu saptadık. Barber ve ark. 2011 yılında 
yaptıkları çalışmalarında primer ve tekrarlayan 
sezaryen oranlarını incelemişler ve primer sezaryen 
oranlarındaki artıştan daha çok,  güven vermeyen fetal 
durum ve ilerlemeyen eylem gibi subjektif nedenlerin 
sorumlu olduğunu bulmuşlardır (13). Ayrıca operatif 
vajinal doğumların azalması da sezaryen oranlarının 
artmasına yol açmıştır (14). Dilatasyonun veya fetal 
inişin durduğu yani ilerlemeyen eylem kararının 
verilmesi klinisyenler arasında, servikal muayene 

sıklığına, yeterli uterin kontraksiyon varlığına bağlı 
olarak değişebilen sübjektif bir karar olabilmektedir. 
Ayrıca hastalar da yavaş ilerleyen bir doğumda 
doktorun karar vermesini etkileyebilmektedir. 
Medikal veya paramedikal nedenlerle artmış doğum 
indüksiyonu da sezaryen oranlarını artırmaktadır (15). 
Bizim çalışmamızda primiparlarda en sık endikasyon 
ilerlemeyen eylemdi. 

Fetal monitörizasyon ve görüntüleme tekniklerinin 
gelişmesi sezaryen oranlarının artmasına yol açan bir 
başka nedendir. Yalınkaya ve ark. 2014 yılında yaptıkları 
çalışmalarında 20 yıllık sezaryen ile doğum yapan 
hastaların endikasyonlarını incelemişler ve en fazla 
artış gösteren endikasyonların eski sezaryen, elektif 
sezaryen ve fetal distres olduğunu bulmuşlardır (16). 
Leveno ve ark. yaptıkları çalışmada her gebenin fetal 
monitörizasyonu ile selektif monitörize edilen gebeleri 
incelemişler ve her gebenin takip edildiği grupta 
sezaryen oranlarının daha yüksek olmasına karşın 
perinatal sonuçlarda bir fark olmadığını bulmuşlardır. 
Düşük riskli gebeliklerde sürekli monitörizasyona gerek 
olmadığını belirtmişlerdir (17). Bizim çalışmamızda 
multiparlarda en sık primer sezaryen endikasyonu fetal 
distres olarak bulunmuştur.

Parite arttıkça plasenta dekolmanı riski artmaktadır. 
Bizim çalışmamızda da primiparlarda plasenta 
dekolmanı nedeniyle nedeniyle sezaryen oranı %1,4 
iken multiparlarda bu oran %6,7 olarak bulunmuştur.  
Localio ve ark. yaptıkları çalışmada malpraktis 
yasalarının uygulandığı bölgelerde sezaryen doğum 
oranlarının daha yüksek olduğunu saptamışlardır(18). 
Lydon ve ark. çalışmalarında ebelerin gerçekleştirdiği 
doğumlarda %10, hastanede gerçekleşen doğumlarda 
ise %23 sezaryen oranı saptamışlar ve ebelik eğitiminin 
önemini vurgulamışlardır (19). 

Clark ve ark. yenidoğan yoğun bakım ünitesi, devamlı 
anestezi uzmanı ve deneyimli obstetrik uzmanlarının 
olduğu merkezlerde sezaryen oranlarının daha düşük 
olduğunu bulmuşlardır (20). 

Sezaryen ile doğum oranları giderek artmaktadır. 
Bizim çalışmamız ve literatürdeki çeşitli çalışmalar 
göstermektedir ki daha önce normal doğum yapmış 
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gebeler daha çok subjektif nedenlerden (ilerlemeyen 
eylem, fetal distres gibi) sezaryene alınabilmektedir. 
Sezaryen oranlarının azaltılması için hekim üzerindeki 
baskının azaltılması, ebe eğitimine önem verilmesi, 
hastalara antenatal dönemde vajinal doğum hakkında 
eğitim verilmesi, elektif olguların vajinal doğuma teşvik 
edilmesi ve yenidoğan yoğum bakım ünitelerinin 
geliştirilmesi etkili olabilir.  
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ÖZET
Amaç: Spinal kord yaralanmalarında sekonder hasarın önlenmesi için nöroprotektif ajan kullanımı yaygın ola-
rak denenmektedir. Bu çalışmada nöroprotektif özelliği bilinen, beta-adrenerjik ve α1-reseptör antagonisti 
karvedilolun spinal kord iskemi reperfüzyon yaralanmasında koruyucu etkisi metilprednizolon ile karşılaştır-
malı olarak araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: 32 (otuz iki) adet Sprague-Dawley dişi sıçan dört eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubu hayvan-
larına laparatomi uygulandı, abdominal aortaları ortaya konuldu fakat iskemi yapılmadı. İskemi grubuna lapa-
ratomi yapıldı, abdominal aortaları kliplendi. Karvedilol grubuna laparatomi uygulandı, abdominal aortaları 
kliplendi ve karvedilol verildi. Metilprednizolon grubuna laparatomi yapıldı, abdominal aortaları kliplendi ve 
metilprednizolon uygulandı. Her dört grubun 1. saatte ve 24. saatte Tarlov skalası kullanılarak motor muaye-
neleri yapıldı. Sakrifiye edilen sıçanların spinal kordları çıkartıldı, histopatolojik olarak değerlendirildi ve lipid 
peroksidasyonunu değerlendirmek için MDA (malondialdehit) düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Karvedilol’un travma sonrası 24. saatte Tarlov motor skalasında istatistiksel olarak anlamlı bir düzel-
meye neden olduğu saptandı. Histopatolojik olarak iskemi grubuna göre nöronal nekrozu azalttığı gözlendi. 
MDA düzeylerine göre spinal kord iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde karvedilol’un yararlı olduğu, 
fakat bu etkinin istatistiksel olarak metilprednizolondan anlamlı ölçüde farklı olmadığı belirlendi.
Sonuç: Karvedilol 24. saatte sıçanların Tarlov motor muayenesinde istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme 
sağladı ve nöronal nekrozda azalmaya neden oldu. Fakat MDA düzeylerini düşürmede metilprednizolon kadar 
etkin olmadığı saptandı. 

Anahtar Kelimeler: Spinal kord; Karvedilol; İskemi; Metilprednizolon

ABSTRACT
Objective: Neuroprotective agents in preventing secondary damages after spinal cord injury has been 
commonly applied. In this study, protective effect of carvedilol, a beta-adrenergic and α1-receptor antagonist 
and known with its neuroprotective property in spinal cord ischemia reperfusion injury was investigated in 
comparison to methylprednisolone.
Material and Methods: 32 (thirty-two) Sprague-Dawley female rats were equally divided into four groups. 
Rats in the control group underwent laparotomy and their abdominal aortas were exposed without ischemia. 
The ischemia group was subject to laparotomy, followed by clamping abdominal aorta. The carvedilol 
group underwent laparotomy, followed by clamping abdominal aorta and received carvedilol. In the 
methylprednisolone group, laparotomy was performed, followed by clamping abdominal aorta and received 
methylprednisolone. The motor functions were evaluated by using the Tarlov scale at the first and twenty four 
hours for all four groups. Spinal cords of the rats were harvested after sacrifice for histopathologic assessments 
and measurement of MDA (malondialdehyde) levels in order to determine lipid peroxidation. 
Results: Carvedilol provided a statistically significant improvement at 24th hour after trauma based on the 
Tarlov scale and reduced neuronal necrosis in comparison to the ischemia group according to histopathological 
findings. Based on MDA levels, carvedilol was effective to prevent spinal cord ischemia reperfusion injury but 
did not display statistically significant difference from methylprednisolone. 
Conclusion: Carvedilol made a statistically significant improvement at 24th hour on the Tarlov scale and 
provided reduction of neuronal necrosis but was not as effective as methylprednisolone to decrease MDA 
levels.

Key Words: Spinal cord; Carvedilol; Ischemia; Methylprednisolone
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GİRİŞ
Spinal kord yaralanması spinal kordu etkileyen, değişken 
derecelerde motor ve duygusal defisitlere neden olan 
travmatik bir yaralanmadır (1). Bireyin yaşam kalitesini 
ciddi oranda azaltır (2). Yaralanma sonucu ortaya çıkan 
ağrı, hayat boyu devam edebilen, kontrol edilmesi 
en zor klinik durumdur. Spinal kord yaralanmasını 
takiben yaşanan fiziksel ve psikolojik travmaya 
ağrının da eklenmesiyle motivasyonlarını kaybeden 
hastalar rehabilitasyon sürecinde güçlük çekmekte ve 
günlük yaşam aktiviteleri ile uyku düzenleri olumsuz 
yönde etkilenmekte, yaşam kaliteleri belirgin olarak 
düşmektedir (3-6).

Spinal kord yaralanmasında tedavi stratejileri sınırlıdır 
(7). Metilprednizolon spinal kord yaralanmasında 
kullanılan bir ilaçtır. Fakat mide kanaması, sepsis, 
pnömoni, akut miyopati ve enfeksiyon gibi ciddi 
yan etkilere sahiptir (8-10). Bu nedenle yeni tedavi 
uygulamaları bulma çalışmaları devam etmektedir (7).
Seçici olmayan beta-adrenerjik ve α1-reseptör 
antagonisti karvedilol yaygın olarak hipertansiyon ve 
kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılmaktadır. 
Ayrıca, anti-inflamatuar özellikleri ve güçlendirici 
antioksidan özellikleri ile nöroprotektif ajan davranışı 
ortaya konulmuştur (11-14). Karvedilolun beyin 
iskemisinde nöroprotektif etki oluşturmasından dolayı 
spinal kord hasarlarındaki etkisi, yükseklik düşürülerek 
oluşturulan travma modelinde araştırılmıştır (15). 
Bu çalışmanın amacı, karvedilolun spinal kord iskemi 
reperfüzyon yaralanmasında koruyucu etkisinin 
metilprednizolon etkinliği ile karşılaştırmalı olarak 
fonksiyonel, biyokimyasal ve histopatolojik olarak 
değerlendirilmesi ve tedavi edici bir ajan olarak yarar 
derecesinin ortaya konulmasıdır.  

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Hayvanlar
Bu çalışmada ağırlıkları 220 gr ile 280 gram arasında 
değişen 32 (otuz iki) adet sağlıklı Sprague Dawley cinsi 
dişi sıçan kullanılmış olup, çalışma için Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (K.T.Ü.) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul 
Başkanlığı’ndan onay alındı. Sıçanlar deney süresince 
K.T.Ü. Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Merkezi’nde 20-
22°C sıcaklık, 12 saat gündüz/gece (aydınlık/karanlık) 
ışık döngüsünde ayrı kafeslerde muhafaza edildi ve 

standart hayvan yemi ve suyla beslendi.
Deney hayvanları, her biri 8 hayvandan oluşan rastgele 
seçilmiş dört gruba ayrıldı. I. grup kontrol grubu, II. 
grup iskemi grubu, III. grup karvedilol grubu ve IV. grup 
metilprednizolon grubu olarak tanımlandı.

Spinal Kord İskemi Reperfüzyonunun Oluşturulması
Sıçanlar işlem öncesi 12 saat önce aç bırakıldı ve 
sadece su verildi. Deneklere intraperitoneal yoldan 
preanestezik ajan olarak 10 mg/kg Ksilazin (Rompun, 
Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Sirketi, İstanbul, 
Türkiye) ve yine intraperitoneal yoldan 50 mg/kg 
dozunda ketamine HCl (Ketalar, Pfizer İlaçları Limited 
Şirketi, İstanbul, Türkiye) verilerek anestezi sağlandı. 
Cerrahi saha povidon iyot ile boyandı ve deneklerin karın 
ön duvarına orta hat insizyonu ile laparatomi yapıldı. 
Kontrol grubundaki sıçanların batın içi organları sağa 
deviye edilerek abdominal aorta bulundu, anevrizma 
klibi ve herhangi bir ilaç uygulaması yapılmadan katlar 
usulüne uygun olarak kapatıldı. İskemi grubundaki 
sıçanlara laparatomi yapıldı. Batın içi organlar sağa 
deviye edilerek abdominal aorta bulundu ve düz, geçici 
Yaşargil anevrizma klibi ile 45 dakika boyunca komprese 
edildi. 45 dakika sonunda klip çıkartılarak katlar 
usulüne uygun olarak kapatıldı. Karvedilol grubundaki 
sıçanlara laparatomi yapıldı. Batın içi organlar sağa 
deviye edilerek abdominal aorta bulundu ve düz, 
geçici Yaşargil anevrizma klibi ile 45 dakika boyunca 
komprese edildi. 45 dakika sonunda klip çıkartıldı ve 
periton kapatılmadan hemen önce 0.5 mg/kg dozunda 
karvedilol intraperitoneal olarak uygulandı ve katlar 
usulüne uygun olarak kapatıldı. Metilprednizolon 
grubundaki sıçanlara laparatomi yapıldı. Batın içi 
organlar sağa deviye edilerek abdominal aorta bulundu 
ve düz, geçici Yaşargil anevrizma klibi ile 45 dakika 
boyunca komprese edildi. 45 dakika sonunda klip 
çıkartıldı ve periton kapatılmadan hemen önce 30 mg/
kg dozunda metilprednizolon intraperitoneal olarak 
uygulandı ve katlar usulüne uygun olarak kapatıldı. 
Postoperatif antibiyotik kullanılmadı. Metilprednizolon 
grubundaki iki sıçan 24 saat içinde öldüğünden 
deneyden çıkartıldı. 

Motor muayeneleri yapıldıktan sonra tüm gruplar 
kansızlaştırma yoluyla sakrifiye edildi. T8-T12 arası 
spinal kordlar çıkartıldı ve alınan örnekler ikiye ayrıldı. 
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Her bir deneğe ait etiketlenmiş spinal kordların yarısı 
etüvler içerisinde K.T.Ü. Tıp Fakültesi Biyokimya 
Anabilim Dalı’nda yapılacak olan biyokimyasal 
analiz için -76 Cº saklandı, diğer yarısı histopatolojik 
değerlendirme için %10’luk formaldehit çözeltisi içeren 
numaralandırılmış cam kavanozlar içinde K.T.Ü. Tıp 
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na gönderildi.

Motor Muayenenin Değerlendirilmesi
Motor yanıtlar değerlendirilmesi işlem öncesi, işlem 
sonrası 1. saatte ve 24. saatte Tarlov skalasına (16) göre 
motor muayenenin gözlenerek kaydedilmesiyle yapıldı. 
Motor yanıtlar, 0, Tam plejik; 1, Eklemlerde minimal 
hareket mevcut; 2, Arka bacaklarını iyi oynatıyor fakat 
ayağa kalkamıyor; 3, Ayağa kalkabiliyor fakat normal 
olarak yürüyemiyor; 4, Normal olarak yürüyebiliyor, 
şeklinde kabul edildi.

Dokularda MDA Tayini
Malondialdehit (MDA) seviyesi, Uchiyama ve Mihara 
yöntemi (17) ile yapıldı. Bu metodun esası, MDA’nın 
asidik ortamda tiyobarbitürik asit (TBA) ile oluşturduğu 
molekülün renginin 532 nm’deki absorbansının 
ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Elde edilen standart 
absorbans sonuçları konsantrasyona karşı grafiğe 
geçirilerek MDA standart grafiği çizildi. Bu grafikten 
yararlanılarak doku MDA miktarı nmol MDA/gram ıslak 
doku olarak hesaplandı.

Histopatolojik İncelemeler
Histopatolojik inceleme ışık mikroskobu altında 
yapıldı. Yaklaşık 5 mm kalınlığındaki spinal kord 
parçalarından örnekler hazırlandı, alkol, ksilol ve formol 
solüsyonlarından geçirildi ve parafin bloklara gömüldü. 
Ardından doku örnekleri mikrotom yardımı ile 5 mikro 
metre kalınlığında kesilerek etüvde 60°C altında 3 defa 
ksilen yardımıyla deparafinizasyon işlemi uygulandı. 
Rehidratasyonu alkol yardımı ile yapılan örnekler su 
ile yıkandı. Takiben hemotoksilen-eozin (HE) boyası 
ile boyandı ve ışık mikroskobunda değerlendirildi. 
Histopatolojik değerlendirmede; ödem, aksonal 
dejenerasyon, miyelin hasarı, inflamatuar yanıt dikkate 
alındı. Mikro fotoğraflar Olympus BX51 mikroskobu ile 
40’lık büyütmede (x400) çekildi. 

İstatiksel Değerlendirme
İstatistiksel değerlendirilme SPSS 23.0 istatistik 
paket programı kullanılarak yapıldı. Normal dağılıma 
uygunluk için Shapiro-Wilk testi kullanıldı. Normal 
dağılıma uyan parametrelerde gruplar arası 
karşılaştırma için One-Way ANOVA testi, normal 
dağılıma uymayan parametrelerde Kruskal-Wallis testi 
uygulandı. One-Way ANOVA testi anlamlı çıktığında, 
gruplar arası karşılaştırmalarda gruplar homojen ise 
Tukey, homojen değilse Tamhane’s testi kullanıldı. 
İstatistiksel anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul 
edildi. Tarlov motor muayene sonuçlarının öncesi ve 
sonrasının karşılaştırılmasında Bonferroni düzeltmeli 
Wilcoxon testi p<0.016 anlamlılık seviyesi ile kullanıldı. 

BULGULAR
Motor Muayenenin Değerlendirilmesi
Sıçanlar, normal değerlerinin sonuçlarının tespiti için 
deneyden önce Tarlov skalasına göre değerlendirildi. 
Bütün sıçanların deneye başlamadan önceki Tarlov 
motor skoru 4 olarak bulundu. Motor yanıtlar işlem 
sonrası 1. saatte ve 24. saatte Tarlov skalasına göre tekrar 
değerlendirildi ve sonuçlar Şekil 1’de grafiksel olarak 
verildi. İskemi grubu ile karşılaştırıldığında karvedilol ve 
metilprednizolon gruplarında fonksiyonel iyileşmenin 
özellikle 24. saatte daha iyi olduğu görüldü (Şekil 1). 
Grupların 0-1, 0-24 ve 1-24 saat Tarlov skorlarının 
istatistiksel karşılaştırılması Tablo 1’de verildi. Kontrol 
ve metilprednizolon gruplarının 0-1 saat, 1-24 saat 
arasında yapılan muayenelerinin karşılaştırılmasında 
anlamlı bir fark yoktu (Tablo 1). İskemi grubunda 0-1, 
0-24 saatlerdeki Tarlov skalası karşılaştırıldığında ilk 
muayeneye göre istatistiksel olarak anlamlı hasar 
tespit edildi. 1-24. saatlerdeki muayeneler arasında 
istatistiksel açıdan fark yoktu yani anlamlı bir düzelme 
saptanmadı. Ancak, karvedilol grubunda özellikle 1. 
saatteki motor muayene ile karşılaştırıldığında 24. 
saatteki Tarlov motor skorunda istatistiksel olarak 
anlamlı (p<0.016) bir düzelme mevcuttu.
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Tablo 1. Çalışma gruplarında Tarlov motor muayene 

skorlarının istatistiksel karşılaştırılması

Şekil 1. Tüm grupların 1. ve 24. saatte ortalama Tarlov skorları 

grafiği

Histopatolojik Bulgular
Her bir grubun HE ile boyanan kesitleri karşılaştırıldı. 
Buna göre, kontrol grubundan elde edilen transvers 

kesitlerin ışık mikroskop incelemesinde normal omurilik 
yapısı ile uyumlu bulgular izlendi (Şekil 2a). İskemi 
grubunda piknotik nükleus, nükleol kaybı, nöronal 
nekroz ve kromatin kümelenmesi ile karakterize 
iskemik hasar bulgusu tespit edildi (Şekil 2b). Karvedilol 
uygulanan grupta geri dönüşümlü hücre zedelenmesi 
olan kromatin kümelenmesi, seyrek nöronal nekroz 
bulguları saptandı (Şekil 2c). Metilprednizolon 
grubunda ise karvedilol grubuyla karşılaştırıldığında 
aynı morfolojik değişiklikler belirlendi. Farklı olarak 
daha az nöronal nekroz ve piknotik nöronlar izlendi 
(Şekil 2d).

Doku MDA değerleri
Deney gruplarındaki MDA değerleri Tablo 2’de ortalama 
ve standart sapma olarak verildi. Kontrol grubunda 
bulunan MDA ortalaması 304.3±77.3, iskemi grubunda 
MDA ortalaması 465.0±131.8, karvedilol grubunda 
MDA ortalaması 388.9±72.3, metilprednizolon 
grubunda MDA ortalaması 325.2±46.3 nmol/g ıslak 
doku olarak saptandı. 

Yapılan istatistiksel karşılaştırmada gruplar arasında 
MDA ortalamaları yönünden p<0.05 düzeyinde 
anlamlı bir fark saptandı (Tablo 3). Spinal doku MDA 
düzeyleri değerlendirildiğinde kontrol grubu ile iskemi 
grubu arasında anlamlı bir fark tespit edildi (p=0.007). 
Karvedilol grubu ile kontrol, iskemi ve metilprednizolon 
grupları arasında anlamlı bir fark saptanmadı (sırasıyla 
p=0.262, p=0.348, p=0.567). Metilprednizolon grubu 
ile iskemi grubu arasında ise MDA düzeylerine göre 
istatiksel olarak anlamlı bir fark izlendi (p=0.038; Tablo 3).

0-1 saat 
sonuçlarının

0-24 saat 
sonuçlarının 
karşılaştırılması

1-24 saat 
sonuçlarının 
karşılaştırılması

Kontrol (n=8) 1.000 1.000 1.000

İskemi (n=8)   0.008*  0.009* 0.317

Karvedilol 
(n=8)

  0.008* 0.025   0.014*

Metilprednizolon 
(n=6)

0.023 0.063 0.102

Hesaplamalar “Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon testi”ne göre verilmiştir, 
*p<0.016.

Parametre
Kontrol

n=8
İskemi

n=8
Karvedilol

n=8
Metilprednizolon

n= 6 p

MDA
(nmol/g 

ıslak doku 304.3±77.3 465.0±131.8a 388.9±72.3 325.3±46.4b 0.0001

p, “One-Way ANOVA testi”ne göre verilmiştir. Grup içerisindeki posthoc değerlendirmeler “Tukey” 
ve “Tamhane’s” testleri ile yapılmıştır.
aKontrol grubu ile karşılaştırıldığında p<0.01
bİskemi grubu ile karşılaştırıldığında p<0.05

Tablo 2. Deneklerde çalışılan gruplara göre MDA ortalamaları (nmol/g ıslak doku). n, denek sayısı
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Şekil 2. a) Kontrol, b) İskemi, c) Kalvedilol ve d) Metilprednizolon 
gruplarında normal hücre (kırmızı ok), kromatin kümelenmesi (sarı 
ok), nöronal nekroz (siyah ok) ve piknotik nöronların (mavi ok) histo-
patolojik bulgularını gösteren mikro fotoğraflar (HEx400).

Tablo 3. Çalışma gruplarının MDA ortalamalarının istatistik-
sel karşılaştırılması.

TARTIŞMA
Spinal kord yaralanması karşılaşma sıklığı, fiziksel, 
psikososyal ve ekonomik açıdan büyük hasara 
neden olması, etkin ve herkes tarafından kabul 
edilen bir tedavi yönteminin belirlenmemiş olması 
nedenlerinden dolayı araştırma konusudur. Spinal 
kord yaralanmasında primer ve sekonder yaralanma 
mekanizmaları devreye girerek değişken derecelerde 
motor ve duyusal kayıplara neden olur ve bireyin 
yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltır (1, 2). Primer 
yaralanma irreversibl bir hasara neden olur. Sekonder 
yaralanma ise oluşan primer yaralanmanın ardından 
gelişen, metabolik ve biyokimyasal nedenlerle oluşan 
hasardır (24). Spinal kordun iskemik reperfüzyon 
hasarı da genellikle torasik ve torako-abdominal aorta 

üzerinde yapılan operasyonlardan sonra gelişen akut 
bir durumdur (25). İskemi-reperfüzyon hasarı sonrası 
gelişen nörolojik kaybın patojenezi temelde oksidatif 
stres ve enerji yetmezliğidir (26, 27). Serbest radikaller 
ve lipid peroksidi kapsayan reaktif oksijen türevlerinin 
büyük miktarlarda üretimiyle birlikte oksidatif stress 
nörolojik vasküler yaralanmalarda yer alır (28). Lipidler 
oksidatif hasara karşı korunmasız oldukları için sinir 
sistemi lipid peroksidasyonuna karşı duyarlıdır (29). 

Travmatik spinal kord yaralanmasının primer etkilerini 
takiben meydana gelen ikincil hasarları iyileştirmede 
kullanılan yöntemler oldukça sınırlıdır (7). Geçtiğimiz 
yıllarda yapılan araştırmalar, spinal kordu iskemi-
reperfüzyon hasarından koruyacak veya bu hasarı 
azaltacak antioksidan özelliklere sahip sayısız diyet 
ve botanik doğal bileşiklere odaklanmıştır (30). 
Metilprednizolonun spinal kord yaralanmasında serbest 
radikal moleküllerini azaltıcı, anti lipid peroksidasyon 
ve nöroprotektif etkilerinden dolayı yararlı olduğu 
gösterilmiştir (18). Üçüncü jenerasyon, seçici 
olmayan β1 ve β2 ve seçici α1-blokeri karvedilol güçlü 
antioksidan potansiyeline sahiptir ve hipertansiyon, 
anjin ve kronik kalp yetmezliğinde kullanılmaktadır 
(11). Karvedilolun NMDA reseptör antagonisti olduğu, 
Ca++ kanal inhibisyonu yaptığı da bilinmektedir ve 
nöroprotektif etkisi hayvan modellerinde incelenmiştir 
(15, 19-22). Karvedilolun spinal kord yaralanmasındaki 
nöroprotektif etkilerinin araştırıldığı çalışma sayısı ise 
oldukça azdır (7, 15, 31). Bu çalışmalarda spinal kord 
yaralanmaları yüksekten ağırlık düşürme yöntemi 
ile sağlanmış (7, 15) veya in-vitro modelde hasarlı 
spinal kord kullanılmıştır (31). Bizim çalışmamızda 
ise spinal kord yaralanması geçici Yaşargil anevrizma 
klibi kullanılarak iskemi reperfüzyon modeli üzerinde 
gerçekleştirildi ve karvedilolun nörolojik fonksiyonları 
iyileştirmekteki etkileri metilprednizolon ile 
karşılaştırmalı olarak araştırıldı. 

Spinal kord yaralanmasından sonra fonksiyonel 
iyileşmeyi ortaya koymak için davranışsal bir test 
olan Tarlov motor muayenesi kullanıldı. Karataş ve 
ark. spinal kord hasarını takiben özellikle 24. saat 
sonrasında karvedilolun fonksiyonel iyileşme oranını 
istatistiksel olarak artırdığını ortaya koydu. Bizim 
sonuçlarımıza göre de spinal kord hasarı sonrası 

Karşılaştırılan Grup p değeri

Kontrol Grubu İskemi Grubu 0.007*

Kontrol Grubu Karvedilol Grubu 0.262

Kontrol Grubu Metilprednizolon Grubu 0.973

İskemi Grubu Karvedilol Grubu 0.348

İskemi Grubu Metilprednizolon Grubu 0.038*

Karvedilol Grubu Metilprednizolon Grubu 0.567

*p<0.05
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iyileşmede karvedilolun özellikle 24. saati takiben 
sağladığı fonksiyonel iyileşmenin istatistiksel olarak 
anlamlı yararı olduğu ortaya kondu.

Reaktif oksijen türevleri spinal kord hasarı sonrasında 
nöronal hasar, DNA hasarı ve nöronal apostosise neden 
olur. Oluşan hasarın giderilmesi ve etkilerinin tersine 
çevirilmesinde antioksidan ajanlar kullanılmaktadır 
(15). Travmatik spinal kord modellerinde karvedilolun 
nöroprotektif etkilerinin araştırılmasında ışık 
mikroskobu çalışmaları karvedilolun apostosis ve 
nöronal kaybı azalttığını göstermiştir (7, 15). Bizim 
çalışmamızda da doku örneklerinin ışık mikroskobunda 
yapılan histopatolojik değerlendirilmesinde iskemi 
grubunda piknotik nükleus, nükleol kaybı, nöronal 
nekroz ve kromatin kümelenmesi ile karakterize 
iskemik hasar bulgusu elde edildi. Karvedilol grubunun 
histopatolojik bulguları iskemi grubuna göre öncel 
çalışmalarla uyumlu olarak daha iyi sonuçlar sergiledi. 
Ancak, metilprednizolon grubu ile karvedilol grubunun 
karşılaştırılmasında metilprednizolon grubunda daha 
az nöronal nekroz saptandı. Bu veri spinal kordda 
histopatolojik olarak karvedilolun oksidatif hasarı 
önlemede işe yaradığına, ancak metilprednizolon kadar 
etkin olmadığına işaret etmektedir. 

Oksidatif stress protein, lipidler ve DNA gibi hücresel 
bileşenleri hasara uğratır (15, 31). MDA seviyeleri 
lipid peroksidasyon için en önemli gösterge olarak 
kabul edilmektedir (7, 23). Bu çalışmada spinal 
doku MDA düzeyleri kullanılarak lipid peroksidasyon 
oranları saptanmış ve gruplar arasındaki değişimler 
istatiksel olarak ifade edilmiştir. Öncel çalışmalarla 
uyumlu olarak (7, 32, 33) bu çalışmada da spinal kord 
hasarına uğratılmış sıçanların MDA seviyelerinde 
artış tespit edildi. MDA düzeyleri açısından kontrol-
iskemi ve iskemi-metilprednizolon grupları arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Karvedilol 
ve metilprednizolon uygulanan gruplardan elde 
edilen sonuçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark tespit edilemedi. Elde edilen sonuçlar 
karşılaştırıldığında; spinal kord iskemi reperfüzyonunda 
lipid peroksidasyonu azaltmada karvedilolun etkin 
olduğu ve metilprednizolondan daha yüksek MDA 
değerleri sunmasına karşın bu farkın istatiksel olarak 
anlamlı kabul edilemeyeceği belirlendi.

Sonuç olarak, karvedilolun spinal kord iskemi-
reperfüzyon yaralanmasından sonra nöroprotektif 
etkileri motor muayene, histopatoloji ve biyokimyasal 
verilerle ortaya konuldu ve metilprednizolona bir 
alternatif olarak kullanılabileceği işaret edildi. Yapılan 
çalışma 24 saatle sınırlı tutuldu ve karvedilol sadece 
ilk gün, tek dozda 0.5 mg/kg olarak verildi. Gelecekte 
yapılacak olan çalışmalarda bekleme süresinin daha 
uzun tutulması ve karvedilolun tekrarlayan farklı 
dozlarda verilmesi çalışmadan elde edilecek sonuçların 
geliştirilmesi ve istatiksel olarak daha anlamlı olarak 
değerlendirilmesi açılarından düşünülmelidir. Ayrıca, 
özellikle hipertansiyon ve kronik kalp yetmezliği olan 
spinal kord yaralanmalı hastalarda karvedilol hem 
tansiyonu kontrol altına almak hem de nöroprotektif 
amaçla kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
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ÖZET
Amaç: Nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve trombosit lenfosit oranı (TLO) sistemik inflamasyonu gösteren biyo-
belirteçlerdir. Bu çalışmanın amacı, adli travmatolojik açıdan yaralanmanın ağırlığının belirlenmesinde, NLO 
ve TLO’nın rolünü tartışmaktır.
Gereç ve yöntem: Bir üniversite hastanesi tıbbi biyokimya laboratuarında, 01.06.2015-01.11.2015 tarihle-
rinde etanol analizi yapılmış olan olgular, hastane otomasyon sistemi üzerinden retrospektif olarak belirlen-
di. Veriler, hastaların elektronik dosyalarından elde edildi. Olguların, sosyodemografik özellikleri, yaralanma-
nın ağırlığı/derecesi, etanol düzeyi, NLO ve TLO değerleri incelendi. Veriler SPSS programında analiz edildi.
Bulgular: İncelenen 155 hastanın 133’ü (%85,8) erkek olup yaş ortalaması 36,6± 15,4 yıldı. YT olan olgu-
larda NLO ortalaması 9,4±10,9, YT olmayan olgularda 5,1±5,1 saptandı, bu fark istatistiksel anlamlı değildi 
(p>0,05). Basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyen olguların NLO ortalaması 8,6±8,6 olup, BTM ile gide-
rilebilir ve travmatik değişim olmayan gruplara göre daha yüksekti ve Bonferroni düzeltmeli Mann Witney 
U testine göre bu farklar anlamlıydı (p=0,0001). Kırık saptanan olgularda NLO ortalaması 8,9±9,4 iken, kırık 
saptanmayan olgulara göre daha yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,002). TLO ortalama 
değerleri ile gruplar arasında, istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
Sonuç: Yüksek NLO değerleri ile yaralanmanın ağırlığı arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur. TLO’na göre NLO, 
adli travmatolojik açıdan yaralanmanın ağırlığını belirlemede yardımcı bir biyobelirteç olarak kullanılabilir. 
Bu ilişkinin patofizyolojisinin anlaşılması için, daha fazla araştırma yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp; Yaralanmanın derecesi; NLO; TLO
 
ABSTRACT
Objectives: Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio (NLR) and Platelet-to-Lymphocyte Ratio (PLR) are the biological 
markers that show the systematic inflammation. The aim of this study is to suggest the role of NLR and PLR 
in order to determine the injury severity in forensic traumatology.
Methods:  The patients whose ethanol analyses were done by the hospital automation system between 
01.06.2015 and 01.11.2015 at the biochemistry laboratory of the university hospital, were retrospectively 
determined. The data were collected from the electronic patient files. The socio-demographic characteristics, 
the severity of the injury, the level of ethanol, NLR and PLR of the data were analysed. The analyses was 
made by SPSS. 
Results:  133 of the 155 (85.8%) patients were male and the mean age was 36.6± 15.4 year. The mean NLR 
of the injuries which cannot be treated with a simple medical intervention was 8.6±8.6 and it was higher 
than the groups with the injuries which can be treated with a simple medical intervention and without a 
traumatic change; this difference was statistically significant according to the Mann Witney U test with 
Bonferroni correction  (p=0.0001). At the cases with fractures the mean NLR was 8.9±9.4 and it was higher 
than the ones without any fracture and this difference was also statistically significant (p=0.002). 
Conclusion:  There is a relationship between high NLR and the severity of injury. NLR can be used as a 
biological marker to estimate the severity of injury better than the PLR. In order to understand the 
pathophysiology of the relationship more research should be done. 

Key Words: Forensic medicine; Injury severity; NLR; PLR
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GİRİŞ
Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan yaralama suçlarının 
adli travmatolojik açıdan değerlendirmesinde, 
yaralanmanın ağırlığının belirlenmesi gerekmektedir 
(1). Yaralanmanın ağırlığı hukuken, suç işleyen kişiye 
verilecek cezanın tespitinde dikkate alınan en önemli 
unsurlardan biridir (2,3). Bu amaç için, çoğu travmayla 
ilişkili olgularda, adli rapor hazırlanmaktadır. Adli rapor 
yazımında, “yaralama suçlarının adli tıp açısından 
değerlendirilmesi” adı verilen kılavuz kapsamında 
değerlendirme yapılmaktadır (4). Yaralanmanın ağırlığı, 
bu kılavuzda tanımlanan kriterlere göre belirlenmekte 
ve Türk Ceza Kanunu’nda geçen kavramlar çerçevesinde 
rapor edilmektedir (1,2,4). Bu kavramlar arasında, 
yaşamsal tehlikeye neden olan durum, basit tıbbi 
müdahale ile giderilemeyecek ölçüde hafif yaralanma; 
kırığın derecesi gibi kavramlar yer alır (4). Eğer hastada, 
basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek (orta 
ve ağır) derecede bir yaralanma, kırık ya da yaşamsal 
tehlike (YT) meydana geldiği belirlenmişse, suçu 
işleyene verilecek ceza artmaktadır. 

Travmaya bağlı olarak vücutta, lokal ve sistemik 
inflamatuar bir süreç meydana gelmekte olup; 
travmatik hasar, posttravmatik inflamatuar yanıt 
ve ikincil doku hasarı, bir olaylar zinciri olarak ele 
alınmaktadır (5-7). Sistemik inflamasyonda, nötrofil 
ve trombosit değerlerinin lenfosit değerlerine 
oranıyla elde edilen nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve 
trombosit lenfosit oranı (TLO), inflamatuar süreçlerin 
bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (7,8). Son 
yıllarda NLO ve TLO parametlerinin, travmatik ve 
nontravmatik patolojilerde prognostik değeri üzerine 
yapılmış çok sayıda araştırma bulunmaktadır (6,7,9-
13). Bunlar arasında, NLO’nın travma olgularında 
mortaliteyi öngördüğünü (9,12,13) ve travmatik beyin 
patolojisi olan olgularda TLO’nın daha yüksek olduğunu 
gösteren az sayıda araştırma mevcuttur (7). Bununla 
birlikte, NLO ve TLO değerlerinin adli travmatolojik 
açıdan yaralanmanın ağırlığını belirlemedeki rolünü 
inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. 
Bu nedenle bu çalışmanın amacı, adli travmatolojik 
açıdan yaralanmanın yaşamsal tehlikeye neden olma 
durumu, basit tıbbi müdahale ile giderilme durumu ve 
kırık varlığı ve derecesinin değerlendirilmesinde, NLO 
ve TLO’nın rolünü tartışmaktır.

MATERYAL METOT
Retrospektif tanımlayıcı bir çalışma olan bu 
araştırmada, bir üniversite hastanesi tıbbi biyokimya 
laboratuvarında, 01.06.2015-01.11.2015 tarihleri 
arasında etanol analizi yapılmış olan olgular, hastane 
otomasyon sistemi üzerinden belirlendi. Etanol analizi 
yapılmış olmakla birlikte, etiyolojisinde travmatik ve 
nontravmatik nedenler bulunan tüm olgular çalışmaya 
dahil edildi. Veriler, hastaların elektronik dosyalarından 
elde edildi. Araştırma için Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan 
izin alındı. Olguların, sosyodemografik özellikleri, 
yaralanmanın etiyolojisi, yaralanma bulguları, 
yaralanmanın ağırlığı/derecesi, etanol düzeyi, NLO 
ve TLO değerleri incelendi. NLO ve TLO değerlerinin 
belirlenmesinde, etanol analizi yapılmasından itibaren 
ilk 24 saat içerisindeki hemogram sonuçları kullanıldı. 
Yaralanmanın ağırlığı, 2013 tarihli yaralama suçlarının 
adli tıp açısından değerlendirilmesi rehberine göre; 
YT durumu, BTM ile giderilme durumu, kırık varlığı ve 
derecesi açısından ele alındı (4). Kılavuzda tanımlandığı 
gibi; BTM ile giderilebilir yaralanma hafif, BTM ile 
giderilemeyen yaralanmalar orta, yaşamsal tehlikeye 
neden olar yaralanmalar ağır olarak; kırığın derecesi, 1 
hafif, 2 ve 3 orta, 4,5 veya 6 ise ağır olarak kabul edildi 
(4). Biyokimyasal parametrelerden, etanol düzeyi, 
NLO, TLO ile hastaların sosyodemografik özellikleri ve 
yaralanmanın ağırlığı arasındaki ilişki incelendi. 

İstatistiksel analiz
Veriler, Statistical Product and Service Solutions 
(SPSS) (version 20.0; SPSS /IBM Inc., Chicago, IL, 
USA) programında analiz edildi. Tanımlayıcı veriler, 
sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum ve 
maksimum değerler olarak sunuldu. Kategorik verilerin 
analizinde ki-kare testi kullanıldı. Değişkenlerin normal 
dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov Testi ile 
değerlendirildi. Normal dağılıma uyan değişkenlerin 
karşılaştırılmasında İki Ortalama Arasındaki Farkın 
Önemlilik Testi, normal dağılıma uymayan değişkenlerin 
karşılaştırılmasında Mann Whitney U Testi kullanıldı. 
Değişkenlerin korelasyonu analizinde Spearman 
korelasyon testi kullanıldı, korelasyon katsayısı 
0-0.24:zayıf korelasyon, 0.25-0.49:orta, 0.50-0.74:güçlü 
korelasyon, 0.75-1.00:çok güçlü korelasyon olarak 
değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 kabul 
edildi. 
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BULGULAR
İncelenen olguların,  133’ü (%85,8) erkek ve 22’si kadın 
(%14,2) olup yaş ortalaması 36,6± 15,4 yıl bulundu. 
Etiyoloji, 95 (%61,3) olguda trafik kazası, 23 (%14,8) 
olguda intoksikasyon, 16 (%10,3) düşme (10 yüksek/6 
aynı seviye), 12 (%7,7) darp, 6 (%3,9) kesici-delici alet 
yarası, 5 (%3,2) ateşli silah yarası, 3 (%1,9) bir cismin 
çarpması, 1 (%0,6) asfiksi ve 22 (%14,2) non-travmatik 
nedenler idi. Nötrofil sayısı ortalaması 10,1±6,0 103/
μL, lenfosit sayısı ortalaması 2,7±1,5 103/μL, trombosit 
sayısı ortalaması 228,3±57,9 103/μL, etanol düzeyi 
ortalaması 81,7±107,1 mg/dL (min:0-mak:384) olup, 
NLO ortalaması 6,1±7,0 ve TLO ortalaması 116,0±79,8 
olarak hesaplandı. Olguların 35’inde (%22,6) YT’ye 
neden olan bir durum bulunduğu; 60’ında (%38,7) BTM 
ile giderilebilecek derecede hafif yaralanma var iken, 
64’ünde (%41,3) BTM ile giderilemeyecek derecede 
yaralanma vardı; 31 (%20,0) olguda herhangi bir 
travmatik değişim saptanmadı; 45 olguda (%29,0) kırık 
mevcuttu (Tablo 1).

İncelenen grubun, 118’inde (%76,1) yumuşak doku 
travması, 14’ünde (%9,0) iç organ yaralanması, 9’unda 
(%5,8) kas/faysa, 6’sında (%3,9) kafa içi, 2’sinde (%1,3) 
batına nafiz, 4’ünde (%2,6) büyük damar, 4’ünde (%2,6) 
tendon ve 2’sinde (%1,3) büyük sinir yaralanması 
mevcuttu. İncelenen olguların 20’sinde (%12,9) parçalı 
kırık, 3’ünde (%1,9) çökme kırığı ve 2’sinde (%1,3) 
açık kırık saptandı. Kırığın derecesi, 12 (%26,7) olguda 
orta ve 33 (%26,7) olguda ağır olarak bulundu. Hafif 
derecede kırık yoktu. 

Etanol ile TLO değerleri arasında negatif yönlü zayıf 
istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (r:-
0,180, p=0,038), etanol ile NLO değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı. 
Erkeklerin TLO ortalaması 120,6±83,9, kadınların 
TLO ortalaması 85,4±29,5’ti, cinsiyet ile TLO arasında 
anlamlı fark saptanmadı. Erkeklerin NLO ortalaması 
6,6±7,5, kadınların NLO ortalaması 3,3±2,9’du ve 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
saptandı (p=0,039). Yaş ile TLO ve NLO arasında anlamlı 
korelasyon saptanmadı.

YT belirlenen olgularda NLO ortalaması 9,4±10,9 iken, 
YT olmayan olgularda 5,1±5,1 saptandı ve bu fark 
istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). YT 

belirlenen olgularda TLO ortalaması 128,9±110,5 
iken, YT olmayan olgularda 111,9±67,5 saptandı ve bu 
fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). NLO 
ortalaması sırasıyla; BTM ile giderilebilir olgularda 
4,4±4,6, BTM ile giderilemeyen olgularda 8,6±8,6 ve 
travmatik değişim saptanmayan olgularda 4,1±6,0’dı ve 
bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,0001). 

Tablo 1. Hastaların özellikleri, yaralanmanın etiyolojisi ve 
yaralanmanın ağırlığı

Yaş (ortalama±SD*) 36,6± 15,4

Cinsiyet (erkek), n (%)* 133 (85,8) 

Trafik kazası, n (%) 95 (61,3)

İntoksikasyon, n (%) 23 (14,8)

Düşme, n (%) 16 (10,3)

Darp, n (%) 12 (7,7)

KDAY*, n (%) 6 (3,9) 

ASY*, n (%) 5 (3,2)

Nontravmatik, n (%) 22 (14,2)

Etanol düzeyi (mg/dL) 
(ortalama±SD)

81,7 ±107,1

Nötrofil sayısı (103/μL) 
(ortalama±SD) 

10,1±6,0

Lenfosit sayısı (103/μL), 
(ortalama±SD) 

2,7±1,5

Trombosit sayısı (103/μL), 
(ortalama±SD) 

228,3±57,9

Nötrofil/Lenfosit Oranı  
(ortalama±SD) 

6,1 ±7,0

Trombosit/Lenfosit Oranı  
(ortalama±SD) 

116,0±79,8

Yaşamsal tehlike var, n (%) 35 (22,6)

Kırık var, n (%) 45 (29,0)

Basit tıbbi müdahale ile 
giderilebilir, n (%)

60 (38,7) 

Basit tıbbi müdahale ile 
giderilemez, n (%)

64 (41,3)

Travmatik değişim yok, n 
(%)

31 (20,0)

*: SD: standart sapma; n: sayı; %: yüzde;  KDAY: Kesici-delici alet 
yarası; ASY: Ateşli silah yarası.
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BTM ile giderilemeyen olguların NLO ortalaması, 
BTM ile giderilebilir ve travmatik değişim olmayan 
gruplara göre daha yüksekti ve Bonferroni düzeltmeli 
Mann Witney U testine göre bu farklar anlamlıydı 
(sırasıyla; p=0,001, p=0,001). BTM ile giderilebilir 
olgularda TLO ortalaması 105,3±58,8 iken, BTM ile 
giderilemeyen olgularda 134,2±97,5 ve travmatik 
değişim saptanmayan olgularda 95,2±62,9’du ve bu 
fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

Kırık saptanan olgularda NLO ortalaması 8,9±9,4 
iken, kırık saptanmayan olgularda NLO ortalaması 
4,9±5,5 saptandı; bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı 
(p=0,002). Kırık saptanan olgularda TLO ortalaması 
137,5±107,1 iken, kırık saptanmayan olgularda 
106,2±61,8 saptandı ve bu fark istatistiksel olarak 
anlamlı değildi. Kırığın derecesi orta olan olgularda 
NLO ortalaması 11,1± 13,6 iken, ağır olanların 8,2±7,5; 
kırığın derecesi orta olan olgularda TLO ortalaması 
166,5±130,1 iken, ağır olanların 127,2±98,0 idi ve 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (Tablo 2).

Tablo 2. Yaralanmanın ağırlığının NLO ve TLO ortalamalarıyla 
ilişkisi

TARTIŞMA
Bu araştırma, sistemik inflamasyonun göstergesi 
olarak kabul edilen NLO ve TLO’nın, adli travmatolojik 
açıdan yaralanmanın ağırlığını değerlendirmedeki 
rolünü inceleyen literatürdeki ilk çalışmadır. Bu 
çalışma aynı zamanda, NLO ve TLO değerleri ile 
etanol, yaş ve cinsiyet arasındaki korelasyonları da 
tanımlamaktadır. Araştırmanın en önemli sonucu, BTM 
ile giderilemeyen olgularda NLO ortalamasının, BTM 
ile giderilebilen ve travmatik değişim saptanmayan 
gruplara göre istatistiksel anlamlı şekilde daha yüksek 
olduğunun saptanmasıdır. Bir diğer önemli bulgu ise, 
kırık saptanan olgularda NLO ortalamasının, kırık 
saptanmayan olgulara göre istatistiksel anlamlı şekilde 
daha yüksek olduğunun belirlenmesidir. Bu sonuçlara 
göre, yüksek NLO ortalaması, yaralanmanın hafif 
derecede olmadığını (BTM ile giderilemeyeceğini) 
düşündürecek yeni bir parametre olarak adli 
travmatolojik açıdan da anlamlıdır. Son olarak, etanol 
değeri ile NLO ortalamaları arasında ve yaş ile NLO 
ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı korelasyon 
saptanmadı ancak erkeklerin NLO ortalamasının 
kadınlara göre istatistiksel anlamlı şekilde daha yüksek 
olduğu belirlendi.    

Aydın ve ark., sedimentasyon ve CRP değerleri 
normal olan 71.897 ölçüm sonuçlarını analiz 
ettikleri araştırmalarında; 20-29 yaş bireylerde NLO 
ortalamasını erkeklerde 1.19, kadınlarda 1.01 olarak 
bulmuş ve referans aralığını sırasıyla 0,900-4,83 ve 
0,920-4,61 olarak saptamışlardır, bu yaş grubunda 
cinsiyetler arası fark olmadığı belirtilmektedir (14). 
Sonraki onar yıllık yaş gruplarında, cinsiyetler arasında 
anlamlı fark bulunduğu ve 30-69 yaş aralığındaki 
gruplarda NLO referans değerlerinin min:0,900–
mak:6,14 olduğu bildirilmektedir (14). Araştırmamızda, 
erkeklerde NLO ortalama değerlerinin daha yüksek 
olduğunu ve cinsiyetler arasında NLO ortalamaları 
açısından istatistiksel anlamlı farklılık bulunduğunu 
saptadık. Bu sonuç, örneklem grubumuzun çoğunun 
erkek olmasından kaynaklanmış olabilir. Ayrıca 
çalışmamızda, yaş ile NLO ve TLO arasında anlamlı 
korelasyon saptamadık. Bu sonucun, örneklem 
grubumuzun darlığından kaynaklanmış olabileceği 
düşünüldü. Ancak, Aydın ve ark.’nın çalışmasında, NLO 

Değişkenler NLO* TLO*

Yaşamsal tehlike durumu

Var 9,4±10,9 128,9±110,5

Yok 5,1±5,1 111,9±67,5

p >0,05 >0,05

Yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilme durumu

BTM* ile giderilebilir 4,4±4,6 105,3±58.8

BTM* ile giderilemez 8,6±8,6 134,2±97,5

Travmatik değişim yok 4,1±6,0 95,2±62,9

p 0,0001 >0,05

Kırık varlığı

Var 8,9±9,4 137,5±107,1

Yok 4,9±5,5 106,2±61,8

p 0,002 >0,05

Kırık derecesi

Orta derecede kırık 11,1±13,6 166,5±130,1

Ağır derecede kırık 8,2±7,5 127,2±98,0

p >0,05 >0,05

*: NLO: Nötrofil Lenfosit Oranı, TLO: Trombosit Lenfosit Oranı; 
BTM: Basit tıbbi müdahale
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referans değerlerinin, yaşa ve cinsiyete göre değişimi 
gösterildiğinden (14), bu değişkenlerin NLO ortalama 
değerlerine etkisinin göz önünde bulundurulması 
gerektiği sonucuna ulaştık. Önceki çalışmalarda ise, 
NLO ortalama veya cut-off değerleriyle cinsiyet arasında 
bir ilişki bildirilmediğini gözlemledik (7,9,12,13). 
Aydın ve ark.’nın çalışmasına göre, 70 yaş altında 
maksimum referans değer 6,14 olup yaralanmanın 
ağırlığı açısından bakıldığında; BTM ile giderilemeyen 
grubun ortalama NLO değeri, kırık saptanan grubun 
ortalama NLO değeri ve yaşamsal tehlike saptanan 
grubun ortalama NLO değerlerinin bu referans değerin 
üzerinde olduğu; benzer şekilde orta ve ağır derecede 
kırık saptanan olguların ortalama NLO değerlerinin de 
referans değerin üzerinde olduğu görülmektedir. BTM 
ile giderilebilen, travmatik değişim saptanmayan, kırık 
saptanmayan ve yaşamsal tehlike olmayan grupların 
ortalama NLO değerlerinin ise, referans değerin altında 
olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre, referanstan 
yüksek NLO değerlerinin adli travmatolojik açıdan 
yaralanmanın ağırlığını belirlemede yardımcı bir 
biyobelirteç olarak kullanılabileceği söylenebilir.  

Önceki çalışmalar, yüksek NLO değerlerinin; seçilmemiş 
kritik hastaların (12), travmatik hastaların (13) ve masif 
hemorajik travmatik hastaların mortalitesi ile ilişkili 
olduğu (9) bildirilmektedir. Ayrıca, minör kafa travmalı 
hastalardaki yüksek NLO’nın beyin patolojilerini 
gösteren bir parametre olarak kullanılabileceği (7) ve 
akut subdural kanamalı olgularda NLO daha yüksek 
olmakla birlikte kronik subdural kanamalı olgularda 
da kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu da 
belirtilmektedir (15). Salciccioli ve ark.’ları, yoğun 
bakımda izlenen seçilmemiş kritik hastalarda tüm 
kohort için ortalama NLO değerini 8,9 (12); Tuzcu ve ark. 
ise, akut subdural kanamalı hastalarda ortalama NLO’nı 
6,24, kronik subdural kanamalı hastalarda ise 2,79 
olarak hesaplamışlardır (15).  Acar ve ark., travmatik 
kafatası kırıklarında NLO’nun, kırık ve intrakanial 
hemorajilerde ise NLO ve TLO’nun daha yüksek 
olduğunu göstemiştir (7). Çalışmamızda, yaşamsal 
tehlike olan ve olmayan gruplar karşılaştırıldığında, 
NLO ortalama değerleri arasında istatistiksel anlamlı 
fark saptanmamakla birlikte, yaşamsal tehlike olan 
grupta ortalama NLO daha yüksek (9,4±10,9) bulundu. 
Anlamlı fark saptanmamasının nedeni, yaşamsal 

tehlike olan altgrupta toplam 35 olgu bulunması ve 
bunların da kendi aralarında farklı patolojilere sahip 
olması olabilir. Kafatası kırıklarında NLO’nın, orbital 
kırıklarda ise NLO ve TLO’nın istatistiksel anlamlı daha 
yüksek olduğunu gösteren çalışmalar vardır (7,16). Biz 
çalışmamızda, kırık saptanan grupta NLO ortalamasını 
istatistiksel anlamlı yüksek bulduk ancak TLO 
ortalaması için anlamlı fark bulamadık. Kırık varlığını 
göstermesi bakımından bu parametreler anlamlı 
olabilir, yapılacak yeni çalışmalarda, NLO ile birlikte 
TLO’nın da değerlendirilmesi yararlı olacaktır.

Yüksek trombosit sayısı ve TLO iskemik hastalıklarda 
ön planda izlenirken, periferik vasküler hastalıklar, 
koroner arter hastalıkları ve bazı malinitelerde yüksek 
TLO değerlerini kötü prognozla ilişkilendiren çalışmalar 
mevcuttur (8). Ayrıca, ani işitme kayıplarında da, 
anlamlı yüksek NLO ve TLO bildirilmektedir (8). Biz 
çalışmamızda, etanol ile TLO değerleri arasında negatif 
yönlü zayıf istatistiksel anlamlı korelasyon saptadık ve 
bu sonuç, etanolün trombopeniye neden olan bir faktör 
olarak (17),  yapılacak çalışmalarda dikkate alınması 
gerektiğini düşündürdü. Yaralanmanın ağırlığını 
belirleme açısından bakıldığında ise çalışmamızda, YT 
olan ve olmayan, BTM ile giderilebilen ve giderilemeyen, 
travmatik değişim saptanan ve saptanmayan, kırık olan 
ve olmayan gruplarda, TLO ortamalarında yükselme 
görülmüş olmakla birlikte, bu değişkenler arasında 
istatistiksel anlamlı bir fark saptanılmadı. 

SONUÇ
Araştırmamızın sonuçları, adli travmatolojik 
değerlendirmede yüksek NLO’nun önemini ortaya 
koymakta ve TLO’ya göre NLO’nın, yaralanmanın 
ağırlığını belirlemede yardımcı bir biyobelirteç olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir. Adli travmatolojik 
açıdan yaralanmanın ağırlığı ile yüksek NLO değerleri 
arasında saptanan bu ilişkinin anlaşılması ve bulguların 
daha geniş bir biçimde tartışılması için,  daha fazla 
araştırma yapılması gerekmektedir. 
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ÖZET
Ülkelerarası seyahatin artması seyahat ile ilişkili enfeksiyonların ortaya çıkmasına yol açmış ve “Seyahat Tıb-
bı” kavramı tartışılmıştır. Aynı zamanda uluslararası seyahatin her geçen gün arttığı bilinmektedir. Bu durum 
seyahat tıbbı ve aşılamanın önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu nedenle birçok kişi seyahatleri bo-
yunca veya hemen sonrasında seyahat ilişkili bir enfeksiyon nedeniyle tıbbi yardım almak zorunda kalmıştır.

Çalışmada toplumun seyahat tıbbı ve aşılama hakkındaki bilgi düzeyini, tutumunu ve düşüncelerini ortaya 
koymak amaçlanmıştır.

Çalışma kesitsel tanımlayıcı bir anket çalışmasıdır. Çalışmada 1.Ocak.2014-1.Mart.2014 tarihleri arasında 
3 aylık süreçte ulaşılabilen tüm olgular hedeflendiği için örneklem seçilmeden tüm evrene ulaşılmaya ça-
lışılmıştır. Ayrıca çalışma için örneklem yapılmadı. Sosyal medya kanalları ile dahil olma kriterlerine uyan 
maksimum sayıda kişiye ulaşılmaya çalışıldı.

Çalışma sonucunda; seyahat etme oranları eğitim ve gelir düzeyi ile artmasına rağmen, kişilerin seyahat 
tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri, tutum ve davranışlarının kendi kendilerini ve çevresindekilerini koruyacak 
düzeye ulaşamadığı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Seyahat tıbbı; Seyahat ilişkili enfeksiyon; Aşılama

ABSTRACT
The increase of transnational travel has led to the emergence of travel-related infections. In this process, 
the concept of ”Travel Medicine Bu was discussed. It is also known that international travel is increasing 
day by day. This situation increases the importance of travel medicine and vaccination every day. Because 
of this, many people have had to get medical help because of an associated infection during their travels or 
immediately after travel.

The aim of the study is to reveal the level of knowledge, attitude and thoughts of the community about 
travel medicine and vaccination.

The study is a cross-sectional descriptive survey. In this study, it was aimed to reach to the whole universe 
without selecting the sample since all the cases that can be reached within the 3-month period between 1 
January 2014 and 15 March 2014 were targeted.

In the results of working; Although the rates of travel have increased with the level of education and income, 
it is thought that the level of knowledge, attitudes and behaviors of the people on travel medicine cannot 
reach the level that will protect themselves and those around them.

Keywords: Travel medicine; Travel related infection; İmmunisation 
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GİRİŞ
Uluslararası seyahatin her geçen gün arttığı 
bilinmektedir. Örneğin 1990 yılında 435 milyon kişi 
seyahat etmişken, 2010 yılında bu rakam 940 milyona 
yükselmiştir (1). Uluslararası seyahatlerin %52’si 
seyahat amaçlı, %16’sı iş, %24’u ise akraba ziyareti, 
sağlık nedenleri ve hac ilişkilidir (1,2). Uluslararası 
seyahatlerin neredeyse yarısı gelişmekte olan ülkelere 
gerçekleştirilmektedir. İnfeksiyon riski açısından Orta 
ve Uzak Doğu Asya, Afrika, Latin Amerika en riskli bölge 
olarak tanımlanmaktadır (3). 

Gelişmekte olan ülkelere uluslararası seyahatlerin 
artması seyahat enfeksiyonları kavramını gündeme 
getirmiştir (4).  Bu durum seyahat tıbbı ve aşılamanın 
önemini her geçen gün daha da arttırmakta ve seyahat 
öncesinde gidilecek ülkeye göre risklerin belirlenmesi, 
korunmaya yönelik tedbirlerin uygulanması gerekliliğini 
ortaya çıkarmaktadır (5).

Günümüzde ülkelerarası seyahatin artması ile seyahat 
ilişkili enfeksiyonlar tartışılmaya başlanmştır (6) . Bu 
artmadan “Seyahat Tıbbı” kavramı ortaya çıkmıştır. 
Seyahat tıbbı seyahat edenlerin sağlıklı ve canlı 
kalabilmesini öncelikli hedefi olarak belirlemiş yeni bir 
disiplinler arası alandır. Seyahat tıbbının temelini dört 
ana başlık oluşturmaktadır (7). Bunlar ’F Üçlemesi’’ 
hakkındaki temel bilgi ve davranış şekilleri; Yiyecek/
içecek, sinekler/sivrisinekler (esas olarak sivrisinekler), 
Flört/korunmasız seks (Food/beverage, Flies/
mosquuitoes and Flirtation/unprotected sex), gerekli 
ve önerilmiş aşılar ile immunizasyon, sıtmaya karşı 
ana olarak baskılayıcı kemoprofilaksi, özellikle turist 
diyaresine karşı ‘Kendi kendini tedavi edebilme’dir.
Seyahat enfeksiyonları; gidilen bölgede endemik olan 
enfeksiyonlar, seyahatin yapıldığı mevsim ve konaklama 
süresi, alınan koruyucu önlemler, kişinin bağışıklık 
durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu 
nedenle seyahate çıkmadan önce mutlaka ilgili sağlık 
kuruluşlarına başvurularak alınması gereken önlemler 
konusunda bilgi edinilmeli ve aşı uygulandıktan sonra 
immünite gelişmesi için belirli bir süreye ihtiyaç 
olduğundan seyahate çıkmadan 4-8 hafta once başvuru 
yapılması gerekmektedir (3). Seyahat Sırasında Sık 
Karşılaşılan Enfeksiyon hastalıkları arasında İnsan 
İmmün Yetmezlik Virusu ( HIV), Hepatit B Virusu 

(HBV), Hepatit C Virusu (HCV), Hepatit A Virusu (HAV), 
Sifiliz. Dizanteri, Üretrit, Servisit, Vajinal Enfeksiyonlar, 
Botulizm, Creutzfeld Jakob Hastalığı (CJH), Yeni Varyant 
Creutzfeldt- Jakob Hastalığı, Kızamık, Kolera, Kuduz, 
Meningokoksik Menenjit, Pandemik Grip, Poliomiyelit, 
Sarı humma, Sıtma, Şarbon, Tetanoz, Tüberküloz ön 
plandadır. WHO'nün web sayfasındanda ülkelere göre 
enfeksiyon risk haritası ve yapılması gerekli aşılara 
ulaşılabilmektedir (3).

Seyahat öncesi aşılamada tek bir şemanın belirlenip 
önerilmesi doğru değildir. Her bir seyahat edecek kişi 
için önceki immünizasyon öyküsüne, ziyaret ediceği 
ülkelere, seyahat süresine ve seyahate kadar var olan 
süre göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. 
Seyahat aynı zamanda bireylerin immünizasyon 
durumunu gözden geçirmek için de iyi bir fırsat olarak 
değerlendirilmelidir. Daha önce hiç aşılanmamış veya 
eksik aşılanmış bireylere tam immünizasyon şemaları 
uygulanmalıdır (3). 

Rutin Aşılar içerisinde difteri-tetanoz-boğmaca, 
hepatit b virüs aşısı, human papillomavirus, influenza, 
kızamık-kızamıkçık-kabakulak, pnömokok aşıları, 
poliomiyelit aşısı, tüberküloz, suçiçeği önerilmektedir.  
Bölgeye Özel Seçilmesi Gereken Aşılar arasında ise 
sarıhumma aşısı, kolera, japon ensefaliti, kene kaynaklı 
ensefalit (tick-borne encephalitis), meningokok 
aşısı, kuduz aşısı, hepatit a aşısı, tifo, kemoprofilaksi, 
sıtma kemoprofilaksisi, seyahat ishali profilaksisi 
önerilmektedir.

Seyahat tıbbında kümülatif koruyucu tıbbi önlemler 
ve başarısızlık nedenini açıklamak için James Reason 
tarafından “İsviçre peyniri” modeli geliştirimşitir 
(8). Bu sistemli metafora göre; hayati kayba veya 
hastalığa neden olacak tehlikeler bir seri bariyer 
tarafından kısıtlanmaktadır (8). Bu modele göre 
bariyerleri ve (potansiyel) delikleri tanımlayarak sistem 
güçlendirilebilir, tehlikeler en aza indirgenebilmektedir. 
Bu modelde her bir dilim ve delikler seyahat ile ilişkili 
hastalıklardan korunmak için farklı yaklaşımları temsil 
etmektedir (Tablo 1).
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Tablo 1: İsviçre Peyniri modelinin Seyahat Tıbbına 
uyarlanması

Modelin, Seyahat Tıbbına uyarlanması ile seyahat 
ilişkili hastalıklardan korunmada başarılı olmamızı 
sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı; toplumun seyahat 
tıbbı ve aşılama hakkındaki bilgi düzeyini, tutumunu ve 
düşüncelerini ortaya koymaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma kesitsel tanımlayıcı araştıma deseninde 
bir anket çalışmasıdır. Çalışma evrenini 2014 Ocak-
Mart ayları arasında Türkiye’de yaşayan hasta-sağlıklı 
18-80 yaş arası herkes oluşturmuştur. Çalışma İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Bilimsel Etik Kurulu, 03.01.2014 tarih ve 271 
sayı numaralı kararı ile onaylanmıştır. Çalışmanın amacı 
doğrultusunda kartopu örnekleme gerçekleştirilmiş; 
bu sürede ulaşılabilen maksimum sayıda katılımcıya 
ulaşılmaya çalışılmıştır, ayrıca çalışma için örneklem 
yapılmadı. Sosyal medya kanalları ile dahil olma 
kriterlerine uyan maksimum sayıda kişiye ulaşılmaya 
çalışıldı. 

Bu çalışmada kişilere araştırmacılar tarafından 
oluşurulmuş ankette yer alan toplam 34 soru 
yöneltilmiştir. İlk 9 soru ile, ankete katılanların 
sosyodemografik özellikleri ile daha önce seyahat edip 
etmedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 10. ve 11. soruda 
kişilerin seyahat edip etmedikleri sorgulanmıştır, bu 
sorulara “hiç” cevabı veren gönüllüler için anket son 
bulmuştur. 12, 13, 14, 15 ve 16. sorularda kişilerin 
seyahat ettiği yer, seyahat süresi, birlikte yolculuk ettiği 
kişiler ve seyahat ettiği ülke/ şehir hakkındaki bilgilere 
ulaşmak için yöneltilen sorulardan oluşmaktadır. 17, 
18, 19, 20 ve 21. sorular kişilerin seyahatleri sırasında 
seyahat sağlığı ile ilgili bilgi düzeyleri ve bu bilgiye 
ulaşabilmeleri için doğru zamanı seçtikleri bilgisine 
ulaşmak için yöneltilmiştir. Aketteki 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32. sorular ile katılımcıların seyahat 
sağlığı açısından aşılanma ve aşıların koruyuculuğu ile 
ilgili bilgi düzeyleri sorgulanmaya çalışılmıştır. Anketteki 
33. soru ile seyahat sırasında genel hijyen kurallarına 
uyulup uyulmadığını ve bu konudaki kişilerin dikkkati 
sorgulanmak istenmiştir. 34. soru ile kişilerin seyahat 
tıbbının kapsamına giren hastalıklar hakkındaki bilgi 
düzeyleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Katılımcılara şıklı 
soruların yanı sıra açık uçlu sorular da yöneltilmiştir.

Veriler SPSS 18.0 İstatistiksel Programı’nda 
değerlendirmeye alınmıştır. Sorulara yüzde değer 
dağılım yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. 
Kişilerin sosyodemografik özelliklerine ilişkin veriler 
öncelikle ortalama, standart sapma, minimum 
maksimum değerler, frekans şeklinde saptanmıştır. 
Sonrasında veriler ki-kare testi ile istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde p<0.05 değeri 
istatistiksel anlamlılık için eşik değer kabul edilmiştir.

Sonuçlar
Çalışma 1.Ocak - 1.Mart.2014 tarihleri arasında 
uygulanmıştır. Çalışmaya 1093 kişi dahil olmuştur. 
Ankete katılanların 641’i (%58,7) kadın, 451’i (%41,3) 
erkekti. Ankete katılanların 596’ sı (%55,7) evli, 474’ ü 
(%44,3) bekârdı. Çalışma katılımcılarına ait, araştırılan 
sosyodemografik veriler tablo-2’de özetlenmiştir (tablo 2).

Sağlık Hizmeti                      Seyahat Sağlık Hizmeti

Sağlık Çalışanları

Seyahat Tıbbı uzmanı

Pratisyen hekim

Hemşire

Transplant,Romatolojik 
hastalıklar vb 

Hastaları koruyacak 
bariyerler

Pişir, Kabuğunu soy, kaynat 
veya unut

Sivrisinek savar araçlar

Başıboş hayvanlardan uzak dur

Aşılama

Kemoprofilaksi

Antibiyotikler

Koruyucu

Tedavi edici

Herhangi bir hata 
ortaya çıktığında hafifle-
tebilecek prosedür

Seyahat sigortası

Böcek sokmasına karşı ne 
yapmalı

Semptomlar oluştuğunda ne 
yapmalı

Kendi kendini değerlendirme

Kendi kendini tedavi etme
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Tablo 2. Ankete katılan gönüllülerin sosyodemografik özel-
likleri

Olguların yıllık seyahat geçmişleri dağılımı 
incelendiğinde; uzun yol seyahati (8 saatten uzun) 
yapıp yapmadığını öğrenmek amacı ile sorulan soruya 
“hiç” cevabı verenlerin sayısı 117 (%10,7) 10’dan fazla 
olarak cevap verenlerin sayısı ise 706 (%64,7) olarak 
bulunmuştur. Ankete katılan kişiler arasında hiç yurtdışı 
seyahati gerçekleştirmemiş olanların sayısı 534 (%48,9) 
iken, 10’dan fazla gerçekleştirenlerin sayısı 134 (%12,3) 
olarak belirlenmiştir.

Olguların seyahat tercihleri dağılımı incelendiğinde; 
ankete katılanların seyahatlerini daha çok turistik gezi 
amacı ile yaptığı (n:546, %50), seyahatlerinin 1-7 gün 
süren (n:597, %62,2) yolculuklardan oluştuğu gözlendi.
Olguların seyahat tıbbı ile ilgili düşünceleri 
değerlendirildiğinde; ankete katılan gönüllülerin 
yurtdışı seyahati öncesinde sağlık danışmanlığı 
hizmeti almadığı sonucuna ulaşıldı (p<0,05). Sağlık 
danışmanlığı hizmeti alan kişilerin ise çoğunlukla (n:71, 
%26,4) seyahat tarihinden 1 aydan uzun süre var iken 
seçeneğini tercih ettikleri ve bu hizmeti aile hekimlerine 
başvurarak  (n:180, %16,5) aldıkları belirlendi. Kişilere 
farklı ülkelerdeki farklı bulaşıcı hastalıkların farkındalığı 
sorgulandığında; anlamlı oranda farkındalığın olduğu 
(p<0,005) ve bu hastalıklardan korunma yöntemlerinnin 
bilinip bilinmediği sorgulandığında ise 650 (%76) 
kişinin “evet” seçeneğini tercih ettiği belirlendi 783 
kişi (%92,3) yurtdışı seyahatlerinde ülkelere özel 
aşı yapılması gerektiğini belirtirken; sadece 114 kişi 
(%14,4) aşı yaptırdığını ve 109 kişi (%16) yanında aşı 
karnesi taşıdığını belirtmiştir.

Ankete katılan gönüllülere, aşı ile korunması 
mümkün olan bulaşıcı hastalıkların bulaşma riskleri 
de sorgulanmıştır. Bireylerin, hastalık bulaşma 
riski konusundaki düşünceleri aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir (Tablo 3). 

Bireylerin seyahat tıbbı altında incelenmesini gerekli 
gördükleri durumlar sorgulandığında, en yüksek 
oran, derin ven trombozunun incelenmesi gerektiği 
yönündedir (n:513, %46,9). 

Çalışma katılımcılarının, seyahatte aşılama ve hijyenle 
ilgili düşünceleri de incelenmiş; veriler aşağıdaki 
tabloda sunulmuştur (tablo 4). 

Araştırmada; yaş, eğitim durumu ve aylık kazanç ile 
yurtdışı seyahatlerinde ülkelere göre özel aşıların 
yapılması bilgisine sahip olma oranları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0,05) (Tablo 5).

n %

Yaş

18-25 257 24.3

26-35 431 40.7

36-45 206 19.5

46-55 99 9.4

56-65 52 4.9

66 ve üzeri 13 1.2

Cinsiyet
Kadın 641 58.7

Erkek 451 41.3

Eğitim durumu

Okuma yazma bilmiyor 6 0.6

Okuma yazma biliyor 19 1.8

İlkokul mezunu 54 5.0

Ortaokul mezunu 40 3.7

Lise mezunu 158 14.6

Lisans 474 43.8

Yüksek Lisans 330 30.5

Aylık kazancı

0-800 TL 244 22.4

800-1500 TL 125 11.5

1500-3000 TL 309 28.4

3000 TL ve üstü 410 37.7

Kazancınızın 
ne kadarını 
seyahate 
harcıyorsunuz 
? (%)

0-25 862 80.0

25-50 188 17.4

50-75 20 1.9

75-100 8 0.7
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Aşı ile korunması mümkün 
aşağıdaki bulaşıcı hastalıkların, 
seyahatler sırasındaki bulaşma 
riski sizce ne kadardır?

Yüksek derecede riskli Orta derecede riskli Az riskli Risksiz Fikrim yok

n % n % n % n % n %

Tetanoz 122 19.1 138 21.6 221 34.6 67 10.5 91 14.2

Difteri 117 18.9 149 24.0 188 30.3 34 5.5 132 21.3

K.K.K. 153 24.1 169 26.7 162 25.6 67 10.6 83 13.1

Poliomiyelit (çocuk felci) 107 17.9 110 18.4 153 25.6 104 17.4 124 20.7

Hepatit-A 316 47.6 161 24.2 86 13.0 23 3.5 78 11.7

Hepatit-B 275 41.2 171 25.6 115 17.2 33 4.9 73 10.9

Pnömokok (Zatürre) 183 29.2 182 29.1 138 22.0 40 6.4 83 13.3

Suçiçeği 154 25.0 156 25.3 154 25.0 63 10.2 90 14.6

Grip 432 61.1 129 189.2 72 10.2 14 2.0 60 8.5

Sarı humma 188 29.7 142 22.4 124 19.6 30 4.7 149 23.5

Kolera 245 36.7 174 26.1 117 17.5 19 2.8 112 16.8

Tifo 240 36.9 159 24.4 118 18.1 24 3.7 110 16.9

Meningokok (Menenjit) 151 24.4 142 23.0 126 20.4 41 6.6 158 25.6

Tüberküloz (Verem) 207 31.8 158 24.3 125 19.2 48 7.4 113 17.4

Kuduz 141 22.9 113 18.3 209 33.9 51 8.3 102 16.6

Tablo 3. Olguların “Aşı ile korunması mümkün aşağıdaki bulaşıcı hastalıkların, seyahatler sırasındaki bulaşma riski sizce ne 
kadardır?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı

n %

Sizce dünyanın hangi bölgesi/ bölgelerine aşısız seyahat
edilmemelidir?

Afrika'nın ekvator çevresindeki tropikal bölgeleri 622 56.9

Suudi Arabistan 267 24.4

Uzakdoğu Asya ülkeleri 424 38.8

Amerika'nın orta ve güney bölümleri 88 8.1

Kuzey-güney kutup bölgeleri 456 41.7

Diğer 60 5.5

Sizce hacı adayları aşı yaptırmalımıdır?
Evet 761 91.7

Hayır 69 8.3

Sizce seyahat aşıları ne zaman yapılmalıdır?

Seyahat tarihine 1 aydan uzun süre var iken 265 33.6

Seyahat tarihine 1 ay kala 238 30.2

Seyahat tarihine birkaç hafta kala 105 13.3

Seyahat tarihine 1 hafta kala 130 16.5

Seyahat tarihine birkaç gün kala 42 5.3

Seyahat tarihinden 1 gün önce 8 1.0

Seyahat sırasında görülebilecek bulaşıcı hastalıklardan korunmada 
sizce sadece aşı yeterli midir?

Evet 257 31.0

Hayır 571 69.0

Seyahat aşıları sizce çocuklar için de gerekli midir?
Evet 755 96.9

Seyahatlerinizde genel hijyen ve yiyecek içecek temizliğine yeterince 
özen gösterebiliyor musunuz?

Evet 695 85.4

Hayır 119 14.6

Tablo 4. Olguların seyahatte aşılama ve hijyenle ilgili düşünceleri dağılımı
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TARTIŞMA
Dünya Seyahat Örgütü’nün (WHO) verileri 
incelendiğinde; 2013 yılında seyahatlerin çoğunluğunun 
Avrupa ülkelerine olduğu görülmektedir (9). Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Uluslararası Ticaret İdaresi’nin 
(ITA) verilerine göre Amerika kıtasında yaşayan 
turistlerin, %55,2’si Amerika kıtası içinde seyahat 
ederlerken, geriye kalanlardan %12,8’i en büyük yüzde 
ile Avrupa kıtasına seyahat gerçekleştirmektedirler 
(10). Çalışmada katılımcılar en sık olarak Türkiye içi 
seyahat yaptıklarını belirtirken yurtdışı seyahat oranı 
%38,7’dir. Yurtdışı seyahatlerde en sık Avrupa ülkeleri 
tercih edilmiştir. Katılımcıların seyahat nedeninin %50 
oranında tatil amaçlı olduğu görülmektedir, bu oran 

%53 tatil amaçlı seyahat eden farklı bir çalışma ile 
benzerlik göstermektedir (10).

Çalışmada katılımcıların seyahat ilişkili enfeksiyonlar 
farkındalığı sorgulandığında;  %93,3’ünün farkındalık 
oranı olmasına rağmen katılımcıların sadece %35,3’ü 
seyahat etmeden önce herhangi bir sağlık hizmeti 
aldıklarını belirtmiştir. John F. Kennedy havalimanından 
seyahat eden 404 kişiye ile yapılan bir çalışmada 
sağlık danışma hizmeti alma oranı %36 ile çalışmamız 
sonuçlarına benzer bulunmuştur (10). 1254 katılımcı 
ile gerçekleştirilen bir çalışmada danışmanlık hizmeti 
almamanın en sık nedeni olarak ise seyahat sırasında 

Yurtdışı seyahatlerinizde, 
sizce ülkelere göre özel 
aşılar yapılmalı mıdır?

Total Cramer's V P

Evet Hayır

n (%) n (%) n (%)

Yaş 18-25 159 (20.8) 17 (26.6) 176 (21.2) 0.118 0.041

26-35 342 (44.6) 22 (34.4) 364 (43.9)

36-45 158 (20.6) 12 (18.8) 170 (20.5)

46-55 71 (9.3) 6 (9.4) 77 (9.3)

56-65 30 (3.9) 4 (6.3) 34 (4.1)

66 ve üzeri 6 (0.8) 3 (4.7) 9 (1.1)

Total 766 (92.3) 64 (7.7) 830 (100)

Eğitim durumu Okuma yazma bilmiyor 2 (0.3) 0 (0) 2 (0.2) 0.147 0.006

Okuma yazma biliyor 7 (0.9) 2 (3.2) 9 (1.1)

İlkokul mezunu 17 (2.2) 5 (8.1) 22 (2.6)

Ortaokul mezunu 20 (2.6) 4 (6.5) 24 (2.9)

Lise mezunu 105 (13.5) 9 (14.5) 114 (13.6)

Lisans 338 (43.4) 29 (46.8) 367 (43.7)

Yüksek Lisans 289 (37.1) 13 (21.0) 302 (36.0)

Total 778 (92.6) 62 (7.4) 840 (100)

Aylık kazancı 0-800 TL 128 (16.4) 12 (18.5) 140 (16.6) 0.126 0.004

800-1500 TL 61 (7.8) 12 (18.5) 73 (8.6)

1500-3000 TL 242 (31.1) 24 (36.9) 266 (31.5)

3000 TL ve üstü 348 (44.7) 17 (26.2) 365 (43.2)

Total 779 (92.3) 65 (7.7) 844 (100)

Tablo 5. Yurtdışı seyahatlerde ülkelere göre özel aşıların yapılması gerektiğini düşünenlerin dağılımı
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‘’herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşılacağı 
düşünülmediğinden’’ cevabı olmuştur. Yine aynı 
çalışmada seyahat edenlerin %62’sinin seyahat 
süresinin 0-14 gün arasında olması bulaşıcı hastalık ile 
karşılaşma oranının normalden az olacağından herhangi 
bir danışma hizmeti almadıklarını düşündürmüştür. 
Çalışmamızda da 0-14 gün seyahat etme süresi %84,6 
olması aynı düşüncenin ankete katılanlar arasında 
yaygın olabileceğini akla getirmektedir (10,11). Ancak 
yapılan farklı bir çalışmada kalış süresinin danışmanlık 
hizmeti almada rolü olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (12).

WHO’ya göre seyahat danışmanlık hizmeti seyahatten 
en az 4-6 hafta önce alınmalıdır (3,9). Çalışmada 
gönüllüler arasında en yüksek cevap oranı %26,4 
oranında olmak üzere seyahatten 1 aydan uzun süre 
var iken danışmanlık hizmeti alınmalı seçeneğini 
seçmişlerdir. 

WHO’nun, bazı ülkelere giderken yapılmasını zorunlu 
tuttuğu aşılar mevcuttur. Bugün için zorunlu tutulan tek 
aşı sarı humma aşısıdır. Sarı humma Afrika’nın ekvator 
çevresindeki tropikal bölgelerinde ve Amerika’nın orta 
ve güney bölümlerinde bulunmaktadır. Seyahatten 
en az 10 gün önce yapılması ve seyahat sırasında 
yapıldığına dair belgenin taşınması zorunludur. Ancak 
gönüllülere yöneltilen sorular arasında yurtdışı seyahat 
öncesi aşı yaptırma oranı sadece %14,4’tür. Bu oran 
farklı bir çalışmada da oldukça düşük bulunmuş ve 
yetersiz olduğu vurgulanmıştır (11).

Farklı çalışmalarda danışma hizmeti alanların bu hizmeti 
düşük yüzdelerle seyahat tıbbı uzmanlarından aldığı 
sonucuna ulaşılmıştır (12,13). Çalışmada danışmanlık 
hizmeti alanların %46,7’si bu hizmeti aile hekimlerinden 
almaktadır.  Bir çalışmada danışmanlık için başvurulan 
kaynak ilk sırada %52 ile internet olurken aile hekimleri 
%38 ile ikinci sırada gelmektedir (10). Danışmanlık 
hizmeti alma oranlarının yüksek olduğu gruplarda bu 
hizmeti alma nedenleri bakıldığında seyahat edenlerin 
45 yaşından büyük olması veya seyahat edenlerin 
çocukları ile birlikte seyahat etmeleri olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (12).

Çalışmaya katılanların %76’sı seyahat sırasında 
enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemlerini 

bildiğini belirtirken yurtdışı seyahat öncesi aşı yaptırma 
oranının sadece %14,4 olduğu görülmüştür. Başka bir 
çalışmada ankete katılanların %74’ü aşıların koruyucu 
olduğunu bilmelerine rağmen, sadece %46’sı aşıların 
güvenilir olduğunu düşündüğünü belirtmişlerdir. Yine 
aynı çalışmada ankete katılanların aşı yaptırmama 
nedenleri olarak; dörtte biri aşıların yan etkilerinden 
korktuklarını, %12’si maliyetin yüksek olmasını, %7’si 
ise enjeksiyon sonrası ağrıdan korkmaları olarak 
cevaplandırmışlardır. Çalışmada; seyahat sırasında aşı 
karnesi taşıyanların oranı %16 iken, belirtilen çalışmada 
aşı karnesi taşıma oranı sadece %9 olarak bulunmuştur 
(11).

Davidson ve ark.’larının yaptıkları çalışmada, ankete 
katılanların %17’si aşı ile korunması mümkün olan 
hastalıklardan olan grip ve Hepatit A’nın yüksek bulaş 
riski taşıdığını belirtirken, yapılmış olan çalışmada bu 
oran grip için %61,1, hepatit A için ise %47,6 olarak 
hesaplanmıştır. Aynı çalışmada Tifo ve hepatit B’nin 
bulaşıcılık oranları yüksek bulaşıcılık riski olarak 
cevaplanmış ve yüzdeleri ise %11 ve %13 olarak 
hesaplanırken, çalışmada bu oranlar sırası ile %36,9 
ve %41,2 yüksek bulaşıcılık riski taşıyan hastalık 
olarak hesaplanmıştır. Menenjit, kolera, sarı humma, 
kuduz ve polio orta dereceli riskli hastalıklar olarak 
cevaplanırken; çalışmada Hepatit A ve B, pnömokok, 
grip, sarı humma, kolera, tifo, meningokok, tüberküloz 
yüksek riskli hastalıkları olarak düşünülmüş ve 
cevaplanmıştır (11).

Günümüzde ulusal veya uluslararası seyahat oranı 
ve hızının yüksek bir devinim halinde olmasından 
dolayı, seyahat ile ilişkili hastalıkların basit bir klinik 
durumdan geniş bir pandemi yelpazesi içinde olması 
seyahat tıbbının önemini bize hatırlatmaktadır. Seyahat 
tıbbının varlığının toplumlar tarafından kavranabilmesi 
ve öneminin üzerinde durulması ile kişiler basit 
önlemler ile kendi kendilerini koruyabilecek konuma 
geleceklerdir. Bütün sağlık uygulamalarında ilk 
aşama koruyucu hizmet basamağından geçtiğinden, 
seyahat tıbbı daha çok bu unsur üzerinde durmalıdır. 
Bulaşıcı hastalıklar ile karşılaşma oranlarının artışı 
da göz önünde bulundurulursa seyahat edenlerin bu 
hastalıklar karşısında savunmasız bırakılmaması amacı 
ile turizm ve seyahat programlarının birçok disiplinin 
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bir araya gelerek planlanması gerekmekte ve seyahatin 
ilk basamağı olan seyahat acentelerinden eğitimlere 
başlayarak seyahat tıbbı uzmanı sayısının arttırılması 
ve danışmanlık hizmeti alma oranlarının arttırılması 
hedeflenmelidir.

Seyahatin başlamasından önce gidilecek ülkeye göre 
hastalık riskleri belirlenmeli ve buna göre önleyici 
yöntemler araştırılmalıdır (14). Riskin belirlenmesinde 
seyahate gidilecek bölgedeki infeksiyon riskleri, lokal 
prevalans, hastanın yaşı, cinsiyeti, immünizasyon 
durumu, mevcut sağlık durumu, seyahat planı ve 
süresinin gözden geçirilmesi gerekmektedir (9,15–17). 
Seyahat ilişkili infeksiyonları önlemek için ise tüm 
risk faktörleri göz önüne alınarak hastanın durumuna 
uygun immünoprofilaksi ve kemoprofilaksi şemalarının 
belirlenmesi gerekmektedir.

Optimal immunizasyon şemasının uygulanabilmesi için 
bireylerin seyahatten 4-8 hafta önce hekime başvurusu 
gerekmektedir. Sıtma ve seyahat ishallerinde 
ise kemoprofilaksi uygulanması gerekmektedir. 
Uluslararası seyahatlerin hemen hemen yarısı 
gelişmekte olan ülkelere yapılmış ve bunların da %8’i 
seyahatleri boyunca veya hemen sonrasında seyahat 
ilişkili bir infeksiyon nedeniyle tıbbi yardım almak 
zorunda kalmıştır (18).

Seyahat tıbbı büyük bir çoğulun birleşmesi ile 
oluşmaktadır. Seyahat endüstrisi de bu alanda önemli 
bir rol oynamaktadır; özellikle gelişmekte olan ülkeleri 
ziyaret edecek kişilere tıbbı tavsiyelerde bulunulmalıdır. 
Seyahat tıbbı uygulamasının ilk basamağı aile hekimleri 
olmalıdır, sonrasında ise yılda yaklaşık 50,000 turistin 
başvurabileceği özelleşmiş bir seyahat kliniği veya 
aşılama merkezi olmalıdır. En son basamağı ise 
araştırma yükünü kaldırabilecek akademik kuruluşlar 
olmalıdır.
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ÖZET
AMP (adenozin monofosfat) aktive edici protein kinaz (AMPK), hücrenin çeşitli metabolik stres durumlarında 
aktive olarak hücredeki enerji homeostazını sağlayan önemli bir serin / treonin protein kinazdır. Stres ve hipoksik 
ortam koşulları gibi organizmadaki enerji miktarının düşük olduğu veya enerji tüketiminin yüksek olduğu koşullarda 
hücresel AMP miktarı artmakta ve AMPK aktivasyonu ile birlikte yağ asidi oksidasyonu ve glikolizis gibi katabolik 
reaksiyonlar artmaktadır. AMPK aktivasyonu; birçok kanser türünde deregüle olmaktadır. Yapılan çeşitli çalışmalar, 
AMPK agonisti ajanlar ile kanser hücrelerinin hedeflenebileceğini ve bu sayede ortalama sağkalımın arttırılabileceğini 
öne sürmektedir. Bu görüşün aksine bazı çalışmalar ise, tümör gelişimi sürecinde AMPK aktivasyonunun arttığını 
göstermektedir. Kanser hücrelerinin olumsuz koşullar altında AMPK aktivasyonu gösterdiği ve AMPK'ın protümöral 
özellikte olduğu iddia edilmektedir. Kanser hücreleri ile yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bu çelişkili durumun, 
hücrenin moleküler profiline ve tümör mikroçevresindeki koşullara bağlı olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca, AMPK 
aktivitesi enflamasyonu ve anti-tümör immün yanıtları düzenleyerek tümör gelişimi ve ilerlemesini azaltabilir. 
Bu çalışmada, farklı moleküler profillere sahip meme kanseri (SK-BR-3) ve hepatosellüler kanser (Huh-7) hücre 
dizileri, AMPK inhibitör ve aktivatör ajanları ile ayrı ayrı olarak inkübe edilmiştir. İlaç inkübasyonları sonucu 
hücre proliferasyon paternleri, gerçek-zamanlı hücre analiz sistemi (xCELLigence) kullanılarak analiz edilmiş ve 
gözlemlenen değişimler kendi aralarında ve ilaç ile inkübe edilmemiş kontrol gruplarıyla karşılaştırılmıştır. Bu 
sayede, iki farklı kanser türünde AMPK hedefine yönelik doğru stratejinin karşılaştırılmalı olarak belirlenmesi 
hedeflenmiştir. Genel olarak AMPK aktivasyonu, hem meme kanserinde hem de hepatosellüler kanserde hücre 
proliferasyonunu ve agresifliğini arttırmıştır. Öbür taraftan, AMPK inhibisyonu ise genel anti-tümöral etkiler 
göstermiştir. Ancak, hepatosellüler kanser hücrelerinde düşük-doz AMPK inhibisyonuyla proliferasyon artmıştır. 
Kanser tedavisinde AMPK modülasyonunun, kanser metabolizması ve anti-tümör immün yanıtlar üzerinde kritik 
bir regülasyon potansiyeli olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışmanın sonuçları, kanser metabolizmasını ve anti-tümör 
immün yanıtları hedef alan anti-kanser tedavi stratejilerinin farklı kanserlerde dikkatle geliştirilmesi ve uygulanması 
gerekliliğine dikkat çekmektedir.
Anahtar Sözcükler: AMPK; Hepatosellüler kanser; Kanser metabolizması; Meme kanseri; Tümör immünolojisi; 
xCELLigence

ABSTRACT
AMP (adenosine monophosphate) activating protein kinase (AMPK), is a crucial serine / threonine protein kinase 
that is activated in several cellular metabolic stress conditions in order to maintain cellular energy metabolism. In 
states of low energy or high energy expenditure in the organism such as conditions of stress and hypoxia, cellular 
AMP level increases and AMPK becomes activated. This, in turn, results in an increase in catabolic reactions like 
fatty acid oxidation and glycolysis. AMPK activation becomes dysregulated in several types of cancer. Several 
studies suggest that AMPK agonist agents can be utilized to target cancer cells, which may increase mean survival. 
On the contrary, several other studies report that AMPK activation is increased during tumor development. It 
is proposed that cancer cells show AMPK activation under unfavorable conditions and AMPK has pro-tumoral 
features. This contradiction that has arisen in studies with varying results obtained from cancer cells was proposed 
to be due to the molecular profile of the cells and the conditions of the tumor microenvironment. In addition, 
AMPK activity may decrease tumor development and progression by regulating inflammation and anti-tumor 
immune responses. In the current study, breast (SK-BR-3) and hepatocellular (Huh-7) cancer cell lines with different 
molecular profiles were incubated with either AMPK inhibitor or activator agents. Cellular proliferation patterns 
after drug incubations were analyzed with a real-time cell analysis system (xCELLigence) and the results were 
compared with other treatment group as well as the control group was not incubated with any of the drugs. By 
this way, we aimed to determine the right strategy to target AMPK in two different cancer types in a comparative 
manner. In general, activation of AMPK increased cancer cell proliferation and aggressiveness in both breast and 
hepatocellular cancers. On the other hand, AMPK demonstrated anti-tumoral effects in general. However, low-
dose AMPK inhibition increased the proliferation of hepatocellular cancer cells. It should be kept in mind that 
AMPK modulation as a cancer treatment approach has a critical regulatory potential on cancer metabolism and 
anti-tumor immune responses. The results of the current study call attention to the importance of meticulous 
development and application of anticancer treatment modalities that target cancer metabolism in different cancer 
types.
Keywords: AMPK; Hepatocellular cancer; Cancer metabolism; Breast cancer; Tumor immunology; xCELLigence

MEME KANSERİ VE HEPATOSELLÜLER KANSER HÜCRE 
DİZİLERİNDE AMPK MODÜLASYONUNUN KANSER HÜCRE 
PROLİFERASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN GERÇEK-ZAMANLI 
HÜCRE ANALİZ SİSTEMİ xCELLigence ARACILIĞIYLA 
İNCELENMESİ

Evaluation of the Effects of AMPK Modulation on Cancer 
Cell Proliferation via Real-Time Cell Analysis System 
xCELLigence in Breast and Hepatocellular Cancers
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GİRİŞ
AMP (adenozin monofosfat) aktive edici protein kinaz 
(AMPK), hücrenin çeşitli metabolik stres durumlarında 
aktive olarak hücredeki enerji homeostazını sağlayan 
önemli bir serin / treonin protein kinazdır (1). Bu 
protein kinaz, enerji homeostazında rol alan bir besin 
ve enerji sensörü özelliği taşır (2). Enerji seviyesi 
düştüğünde aktive olarak ATP üretimini destekler. Stres 
ve hipoksik ortam koşulları gibi organizmadaki enerji 
miktarının düşük olduğu veya enerji tüketiminin yüksek 
olduğu koşullarda hücresel AMP miktarı artmakta ve 
AMPK aktivasyonu ile birlikte yağ asidi oksidasyonu 
ve glikolizis gibi katabolik reaksiyonlar artmaktadır. 
Bunun sonucunda yağ asidi, kolesterol ve protein 
sentezi gibi anabolik reaksiyonlar baskılanmaktadır (3). 
AMPK, büyümenin regülasyonunda ve metabolizmanın 
tekrar programlanmasında önemli role sahiptir (4). 
Hem kemirgenlerde (5) hem de insanlarda (6) kas 
kontraksiyonları ile şiddete bağımlı bir şekilde aktive 
olmaktadır (7). Bu sayede, egzersiz sırasında iskelet 
kası enerji dengesinin sağlanmasında rol oynamaktadır. 
AMPK ayrıca, otofaji ve hücresel polarite gibi 
hücresel süreçlerle de ilişkilidir. İntakt hücrelerde 
AMPK'ın aktivasyonu için AMP analoğu olarak AICAR 
(5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleoside) 
kullanılabilir (8). AMPK’ın AICAR ile farmakolojik 
aktivasyonu, hem iskelet kaslarında (9) hem de kalpte 
(10) yağ asidi alımını arttırmaktadır. Ayrıca, Foretz 
ve arkadaşlarının sonuçlarına göre AMPK, yağ asidi 
sentazın glukoz-uyarımlı transkripsiyonunu inhibe 
etmektedir (11). Adiponektin’in, AMPK’ı aktive ettiği 
gösterilmiştir (12, 13). Buna ilaveten, in vivo AMPK aracılı 
HMG-CoA redüktaz’ın hormonal düzenlenmesinin, 
kolesterol metabolizması regülasyonunda önemli 
olabileceği düşünülmektedir (14). AMPK, protein 
sentezini de birçok noktada inhibe etmektedir (15). 
White ve arkadaşları AMPK ile enflamasyon arasında 
da bir etkileşim olduğu ifade etmiştir (16). AMPK 
aktivatörleri, insan adipositlerinde pro-enflamatuvar 
yanıtları modüle etmektedir (16). AMPK, kriptokrom 
fosforilasyonu ve yıkımı aracılığıyla sirkadyan saatin 
düzenlenmesinde de rol almaktadır (17).

Yakın zamanlı çalışmaların sonuçlarına göre AMPK, 
enflamatuvar sinyal yolaklarında kritik role sahiptir 
(18). Pro-enflamatuvar uyarı (LPS) sonucunda AMPK 

aktivitesi azalmakta iken anti-enflamatuvar sitokin 
(IL-10, TGF-β) uyarısı sonucu artmaktadır (19). AMPK 
inhibisyonu durumunda TNFα, IL-6 ve IL-1 üretimi 
artarken; AMPK artışı durumunda enflamatuvar 
yanıtlar zayıflamakta ve IL-10 üretimi artmaktadır 
(19). Blagih ve arkadaşlarının sonuçlarına göre, AMPK 
aynı zamanda T hücre metabolik adaptasyonunu 
regüle etmekte ve efektör yanıtlarını düzenlemektedir 
(20). Aktive T hücrelerde, AMPK tarafından kontrol 
edilen metabolik bir kontrol-noktası bulunmaktadır 
(20). Bu sayede T hücre metabolizması etkin bir 
şekilde sağlanabilmektedir. Bu nedenle de T hücre 
yanıtları için AMPK kritik bir önem taşımaktadır. 
AMPK aktivitesi enflamasyonu ve anti-tümör immün 
yanıtları düzenleyerek tümör gelişimi ve ilerlemesini 
de azaltabilir (21).

AMPK aktivasyonu; diyabette, kalp kası 
bozukluklarında, enflamatuvar hastalıklarda ve viral 
enfeksiyonlarda olduğu gibi birçok kanser türünde 
de deregüle olmaktadır (22). Ciddi obezitede 
baskılanmış AMPK sinyal iletimi, metabolik sendromu 
alevlendirebilmektedir (15). Literatürde yer alan 
çeşitli araştırmalar, diyabet tedavisinde etkili sonuçlar 
oluşturan AMPK agonisti ajanların kanser oluşumunu 
baskılayıcı özelliğe sahip olduğunu belirtmektedir (23). 
AMPK'ın çeşitli tümör supresörlerle bağlantılı olması, 
bu yolağın yerleşmiş diyabet ilaçlarıyla terapötik 
manipülasyonunun kanserde önemli olabileceğini 
düşündürmektedir (24).

Bu çalışmada, meme kanseri (SK-BR-3) ve hepatosellüler 
karsinom (Huh-7) hücre dizileri, AMPK inhibitör ve 
aktivatör ajanları ile ayrı ayrı olarak inkübe edilmiştir. 
İlaç inkübasyonları sonucu hücre proliferasyon 
paternleri analiz edilmiştir ve gözlemlenen değişimler 
kendi aralarında ve ilaç ile inkübe edilmemiş kontrol 
gruplarıyla karşılaştırılmıştır. Bu sayede, iki farklı kanser 
türünde AMPK hedefine yönelik doğru stratejinin 
karşılaştırılmalı olarak belirlenmesi hedeflenmiştir.
 
GEREÇ VE YÖNTEM
Hücre Dizileri ve İlaç Uygulamaları:
Çalışma kapsamında kullanılan meme kanseri (SK-BR-3 
[American Type Culture Collection, Manassas, VA, 
ABD]) ve hepatosellüler kanser (Huh-7 [Prof. Dr. İhsan 
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Gürsel'in nazik hediyesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 
Türkiye]) hücre dizileri ile yapılan çalışmalar, hücre 
kültürü çalışmalarımız için laboratuvarımızda mevcut 
olan dikey akım kabini (laminar flow) kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Hücre dizileri %10 FBS, 2 mM 
L-Glutamin, %1 Penisilin/streptomisin ilave edilmiş 
DMEM besiyerinde (Lonza, İsviçre) çoğaltılarak CO2’li 
etüvde 37oC’da inkübe edilmiştir. Hücrelerin, farklı 
dozlarda AMPK aktivatörü “A 769662 (Abcam, İngiltere)” 
veya inhibitörü “Compound C (Dorsomorphin) (Abcam, 
İngiltere)” ajanları ile inkübasyonları sağlanmıştır. “A 
769662” etkili, tersinir bir AMPK aktivatörüdür. AMP 
etkilerini taklit ederek AMPK’ı direkt olarak aktive 
eder. AMPK’ı hem allosterik olarak hem de AMPK 
defosforilasyonunu inhibe ederek aktive etmektedir . 
“Compound C (Dorsomorphin)” ise etkili ve tersinir bir 
AMPK inhibitörüdür.

xCELLigence Aracılı Gerçek-Zamanlı Hücre 
Proliferasyon Analizi:
Gerçek-zamanlı hücre analiz sistemi, altın biyosensör 
mikroelektrotlar kullanarak elektriksel empedans 
ölçmektedir. Bu sistemin hücre sağlığı ve davranışı 
üzerine zararı olmadığı gösterilmiştir (25). Hücre 
sayısının artışı, empedansı değiştirmektedir. Bu 
sayede de gerçek-zamanlı kantitatif hücre analizi 
yapılabilmektedir. Bu uygulamalar için hücrenin 
işaretlenmesi de gerekmemektedir (26). Bu çalışmada, 
RTCA SP xCELLigence Sistemi (ACEA, San Diego, 
CA, ABD) kullanılarak dinamik ve gerçek-zamanlı 
hücre proliferasyonu incelenmiştir. Analiz prosedürü 
kısaca şöyledir. Gerçek-zamanlı hücre analiz sistemi 
içindeki altın mikroelektrotların empedansı, içinde 
hücre bulunmayan tam hücre besiyeri kullanılarak 
ölçülmektedir. Bunu arkasından kanser hücreleri 
E-plakaya ekilmektedir. Gerçek-zamanlı hücre analiz 
sisteminin “E-plate”lerine her koşul için 3000 hücre/
kuyu-başı Huh-7 veya 4000 hücre/kuyu-başı SK-
BR-3 ekilmiştir. Hücrelerin plakaya tutunmaları için 
19 saat beklenilmiştir. Bu sürenin sonunda değişen 
konsantrasyonlarda AMPK aktivatörü (A 769662) 
veya inhibitörü (Compound C) ajanlar hücrelerin 
üzerine eklenmektedir. Kanser hücrelerine çalışma 
konsantrasyonu olarak 63 µM, 100 µM, 158 µM 
ve 250 µM AMPK aktivatörü (A 769662) veya 4,5 
µM, 10 µM, 22 µM, ve 50 µM AMPK inhibitörü 

(Compound C) uygulanmıştır. Literatürde yer alan 
çalışmalarda daha önce kullanılmış olan A 769662 
ve Compound C konsantrasyonları araştırılmış ve 
kullanılacak maksimum / minimum konsantrasyonlar 
belirlenmiştir. Bu aralıkta yer alacak şekilde ara 
konsantrasyonlar, logaritmik artış / azalış gösterecek 
biçimde belirlenmiştir. Eklenen ajanların varlığında 
hücrelerin proliferasyonu takip edilerek toplam 120 
saatlik proliferasyon kinetiği incelenmiştir. Prolifere 
olan hücreler, “E-plate”e tutunan toplam hücre sayısını 
arttırdığı için empedans değişmektedir ve bu değişim 
96 saat süreyle dinamik olarak tespit edilmektedir. 
Bu yöntemle dinamik hücre proliferasyonu kinetiği 
tespit edilmiştir ve farklı zaman noktalarındaki “hücre 
indeksleri (CI)” hesaplanmıştır.
 
BULGULAR
Gerçek-zamanlı hücre analiz sisteminin “E-plate”lerine 
Huh-7 veya SK-BR-3 hücreleri ekilmiştir. Kanser 
hücrelerine AMPK aktivatörü (A 769662) veya 
AMPK inhibitörü (Compound C) uygulanmıştır. 
Hücrelerin belirtilen ajanlara >4 gün süreyle maruz 
kalması sağlanmıştır. Her koşul için deneyler 3 kez 
tekrarlanmıştır. Ayrıca, herhangi bir ajana maruz 
bırakılmayan Huh-7 ve SK-BR-3 hücreleri, kontrol 
olarak kullanılmıştır.

AMPK aktivasyonu yapılan meme kanseri hücreleri, 
63 µM, 100 µM, 158 µM dozlarında kontrole göre 
daha fazla proliferasyon göstermiştir. Ancak 250 µM 
konsantrasyonda bu etki bulunmamaktadır (Şekil 1). 

Benzer şekilde, 250 µM dışındaki AMPK aktivatörü 
dozlarında hepatosellüler kanser hücre proliferasyonu 
artış göstermektedir (Şekil 2).

Öbür taraftan, AMPK inhibisyonu uygulanana meme 
kanseri hücrelerinde en düşük doz olan 4,5 µM 
bile hücre proliferasyonunu arttırmamıştır (Şekil 3). 
Dahası, 10 µM, 22 µM, ve 50 µM gibi daha yüksek 
AMPK inhibitörü konsantrasyonlarında hücrelerde 
belirgin sağkalım azalması izlenmiştir. Meme kanseri 
hücrelerine benzer şekilde, hepatosellüler kanser 
hücreleri de 10 µM, 22 µM, ve 50 µM AMPK inhibitörü 
varlığında hayatta kalamamıştır (Şekil 4).
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48 saat süre boyunca AMPK aktivasyonu yapılan hücrelerde, aktivatör konsantrasyonunun hücreler üzerindeki 
etkileri değerlendirilmiştir. Şekil 5 ve Şekil 6’da görüldüğü üzere, 63 µM, 100 µM, 158 µM AMPK aktivatörü varlığında 
hem meme kanseri hem de hepatosellüler kanser hücrelerinin proliferatif özelliklerinde artış görülmektedir.

Şekil 1. Değişen konsantrasyonlarda AMPK aktivatörüne maruz bırakılan meme kanseri hücrelerinin 
ortalama gerçek-zamanlı hücre analizi.

Şekil 2. Değişen konsantrasyonlarda AMPK aktivatörüne maruz bırakılan hepatosellüler kanser 
hücrelerinin ortalama gerçek-zamanlı hücre analizi.

Şekil 3. Değişen konsantrasyonlarda AMPK inhibitörüne maruz bırakılan meme kanseri 
hücrelerinin ortalama gerçek-zamanlı hücre analizi.
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TARTIŞMA
Bu çalışmanın sonucunda sağlıklı hücrenin kanser 
hücresine transformasyonu sonucu gelişen metabolik 
değişiklikte önemli rol oynayan AMPK proteininin 
aktivasyonu ve inhibisyonu sonucu hücrenin 
proliferatif paternindeki değişiklikler karşılaştırılmıştır. 
AMPK'ın hedeflenmesine yönelik çeşitli literatür 

çalışmalarında karşılaşılan farklı sonuçların çapraz 
analizler yapılarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. 
Aynı hücre dizilerinin zıt yönde AMPK modülasyonu, 
ilk defa karşılaştırılmıştır. AMPK diyabette, kalp kası 
bozukluklarında, enflamatuvar hastalıklarda ve viral 
enfeksiyonlarda olduğu gibi birçok kanser türünde 
de deregüle olmaktadır. Hücrenin metabolik sinyal 

Şekil 4. Değişen konsantrasyonlarda AMPK inhibitörüne maruz bırakılan hepatosellüler kanser 
hücrelerinin ortalama gerçek-zamanlı hücre analizi.

Şekil 5. (A) Meme kanseri hücrelerinin 48 saat AMPK aktivatörü maruziyeti 
doz-cevap grafiği. (B) Meme kanseri hücrelerinin 48 saatlik AMPK aktivatö-
rü maruziyeti dönemindeki hücre proliferasyon eğrisinin eğimleri grafiği. Her 
kuyu için 48 saatlik ilaç maruziyeti periyodu içindeki normalize CI değerleri 
doğrusal bir modele oturtulduktan sonra, eğimler hesaplanmıştır.

Şekil 6. (A) Hepatosellüler kanser hücrelerinin 48 saat AMPK aktivatörü ma-
ruziyeti doz-cevap grafiği. (B) Hepatosellüler kanser hücrelerinin 48 saatlik 
AMPK aktivatörü maruziyeti dönemindeki hücre proliferasyon eğrisinin eğim-
leri grafiği. Her kuyu için 48 saatlik ilaç maruziyeti periyodu içindeki normalize 
CI değerleri doğrusal bir modele oturtulduktan sonra, eğimler hesaplanmıştır.
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yolağının ana regülatuvar proteini olan AMPK 
aktivasyonunun, hücre proliferasyonu, apoptotik yolak 
aktivasyonu, protein translasyonunun baskılanması 
gibi bir takım değişikliklere yol açtığı ileri sürülmektedir. 
Kanser hücresinde AMPK ifadesindeki değişikliklerin 
hücrenin sağkalımını etkilediği ve metabolik 
faaliyetlerini minimalize ederek sağlıklı hücreler ile 
kıyaslandığında kanser hücresine çeşitli avantajlar 
sağladığı belirtilmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışma 
aracılığıyla farklı moleküler profillere sahip meme 
kanseri ve hepatosellüler kanser hücre dizilerinde 
AMPK'ın farmakolojik olarak hedeflenmesi sonucunda 
hücrenin proliferasyonunda ve sağkalımında meydana 
gelen değişiklikler incelenmiştir. 

Çalışmamızda, hücrelerin AMPK aktivatörü ile 
inkübasyonları sonucu hem meme kanseri hem 
de hepatosellüler kanser hücrelerinde 100 µM ilaç 
konsantrasyonuna kadar hücre proliferasyonu / 
agresifliği giderek artmaktadır (Şekil 5 ve Şekil 6). 
Bu bulgu, literatürde ifade edildiği üzere AMPK 
aktivitesinin kanser hücre sağkalımı üzerinde ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ancak AMPK 
aktivatör dozu daha da arttırılırsa, bu etki yavaşça 
tersine dönmektedir. 158 µM AMPK aktivatörü 
varlığında hücre proliferasyonu hala kontrolden fazla 
olsa da, 100 µM ilaç konsantrasyonuna kıyasla daha 
düşüktür. İlaç konsantrasyonu daha da arttırılırsa (250 
µM), AMPK aktivatörünün pro-tümöral etkisi tersine 
dönmektedir. Bu sonuçlar, kanser hücresi için AMPK 
aktivitesinin regülasyonunun ne kadar kritik olduğunun 
altını çizmektedir. Yapılan klinik ve preklinik çalışmalar, 
AMPK agonisti ajanlar ile kanser hücrelerinin 
hedeflenebileceğini ve bu sayede ortalama sağkalımın 
arttırılabileceğini göstermektedir (27-29). Bu görüşün 
aksine bazı çalışmalar ise, tümör gelişimi sürecinde 
AMPK aktivasyonunun arttığını göstermektedir (30, 
31). Hepatosellüler kanser hücreleri ile yapılan bir 
çalışmada, kanser başlatıcı hücrelerin kök hücre 
belirteci ve homeo kutu proteini olan NANOG'un hücre 
metabolizmasını regüle ettiğini göstermektedir. NANOG 
ve AMPK aktivasyonuyla birlikte oksidatif fosforilasyon 
metabolizmasının yağ asidi oksidasyonuna dönüşümü 
gerçekleşmektedir. Bu durumun, kanser başlatıcı kök 
hücrelerin ilaca karşı direnç geliştirmelerini sağladığı 
öne sürülmektedir. (32). Kanser hücrelerinin olumsuz 

koşullar altında metabolik faaliyetlerini AMPK 
aktivasyonu ile regüle ederek sağkalım avantajı sağladığı 
ve bu bağlamda AMPK'ın pro-tümöral bir protein kinaz 
olduğu ifade edilmektedir (33, 34). AMPK aktivitesinin 
baskılanmasıyla birlikte hücredeki metabolik 
stresi kontrol edemeyen kanser hücresinin ölümü 
hedeflenmektedir (35, 36). Yakın zamanlı çalışmaların 
sonuçlarına göre AMPK, kanserde farklı koşullarda pro- 
veya anti- tümörijenik etki gösterebilmektedir (22, 33). 
Kanser hücreleri ile yapılan çalışmalarda ortaya çıkan 
bu çelişkili durumun, hücrenin moleküler profiline ve 
tümör mikroçevresindeki koşullara bağlı olduğu öne 
sürülmektedir (37, 38). Bizim çalışmamızda da kanser 
hücresi hızlı çoğalmasını desteklemek için belirli bir 
düzeye kadar AMPK aktivite artışından fayda görürken, 
kritik eşiğin üzerinde bu fayda kaybolmaktadır. Dahası, 
AMPK aktivasyonunun yapılmasının ve bu aktivasyonun 
düzeyinin hücreler üzerindeki etkisi meme kanseri 
ve hepatosellüler kanser hücrelerinde benzer olarak 
bulunmuştur.

AMPK inhibisyonunun kanser hücreleri üzerindeki 
etkisi ise daha farklıdır. 10 µM, 22 µM, ve 50 µM 
AMPK inhibitörü uygulanan hem meme kanseri hem 
de hepatosellüler kanser hücreleri proliferasyon 
özelliklerini belirgin düzeyde kaybetmiştir. AMPK 
fonksiyonlarının kanser hücresi metabolizması 
üzerindeki önemi düşünüldüğünde aslında bu bulgu 
oldukça mantıklıdır. Zaten hücrenin proliferasyonu ve 
hayatta kalması için AMPK fonksiyonu oldukça kritiktir. 
İlginç olan bir bulgu ise, 4,5 µM AMPK inhibitör 
dozunda izlenmiştir. Meme kanseri hücrelerinde düşük 
düzeyli bu inhibisyon, kontrole kıyasla çok belirgin bir 
fark yaratmamıştır (Şekil 3). Özellikle 60 saat süreyle 
AMPK inhibitörüne maruz kalan hücreler kontrole 
benzer düzeyde proliferasyon göstermiştir. Ancak 60 
saatten sonra hücrelerin AMPK inhibisyonuna tolerans 
özelliği azalmakta ve meme kanseri hücrelerinin 
proliferasyonu kontrole kıyasla düşmektedir (Şekil 
3). Bu kinetik değişim, gerçek-zamanlı hücre analizi 
yapılmasının kanser metabolizması çalışmaları için 
ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Meme 
kanseri hücrelerinin 4,5 µM AMPK inhibitörüne 60 saate 
kadar dayanabildiğinin tespiti, sadece bu yöntemle 
ortaya konulabilir, çünkü belirli bir zaman noktası 
temelli sitotoksisite tespiti yaklaşımları, bu kinetik 
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değişimi kolaylıkla atlayabilecektir. Bu gerçek-zamanlı 
yaklaşımın önemi, hepatosellüler kanser hücrelerinin 
AMPK inhibisyonuna verdiği yanıtlar incelendiğinde 
daha fazla ortaya çıkmaktadır. Hepatosellüler kanser 
hücrelerinin 4,5 µM AMPK inhibitörüne verdiği yanıt, 
meme kanseri hücrelerinin verdiği yanıtın tam tersidir. 
Yaklaşık 72 saate kadar ilaç maruziyeti süresince düşük 
dozda AMPK inhibitörü ile inkübe edilen hepatosellüler 
kanser hücreleri, kontrol hücrelerine kıyasla daha 
az proliferasyon göstermiştir. Ancak 72 saatlik 
inkübasyondan sonra 4,5 µM AMPK inhibitörüne maruz 
kalan hücrelerin sayısı, kontrol grubunu geçmiştir (Şekil 
4). Daha yüksek dozda AMPK inhibitörüne karşı hücreler 
tolerans gösteremeseler de, hepatosellüler kanser 
hücrelerinin düşük dozda AMPK inhibitörüne yaklaşık 
72 saat gibi bir sürede adapte olması oldukça ilginçtir. 
Aslında bu bulgu, tümörün değişimi ve de bunun 
sonucu olarak farklı koşullara adaptasyonunun ne 
kadar kuvvetli olduğunun bir göstergesi olarak da kabul 
edilebilir. Bunlara ilaveten, AMPK’ın immün sistemdeki 
önemi göz önüne alındığında, AMPK modülasyonunun 
anti-tümör immün yanıtlar için ne kadar kritik olduğu 
görülebilir. AMPK-aracılı metabolik homeostazın, T 
hücre aracılı adaptif immün yanıtlarda önemli rol 
oynadığı bilinmektedir (20). Ayrıca AMPK agonistleri 
doğal ve adaptif immün yanıtları baskılayabilmektedir 
(39). Öbür taraftan, AMPK’ın doğal immün sistemi 
indüklediği de rapor edilmiştir (40). Bu bulgular, kanser 
tedavisinde AMPK modülasyonunun kanserin önemli 
özellikleri arasında yer alan hem kanser metabolizması 
hem de anti-tümör immün yanıtlar üzerinde kritik bir 
regülasyon potansiyeli olduğunu ortaya koymaktadır.
 
SONUÇ
Bu çalışmada, kanser hücre metabolizması için kritik 
öneme sahip olduğu bilinen AMPK’ın modülasyonunun 
meme ve hepatosellüler kanser hücre proliferasyonu ve 
sağkalımı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu etkilerin 
kinetik değişimlerini detaylı olarak tespit edebilmek 
amacıyla xCELLigence gerçek-zamanlı hücre analizi 
sistemi kullanılarak dinamik ölçümler yapılmıştır. 
Çeşitli çalışmalarda kanser hücresi proliferasyonunda 
ve protein translasyonunda regülatör görev sağlayan 
AMPK aktivasyonunun, hücreye rezistans özellik 
kazandırdığı belirtilmektedir. Gerçekten de bu çalışma 
kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, AMPK 

aktivasyonun belirli sınırlar dahilinde kalmak koşuluyla 
hem meme kanserinde hem de hepatosellüler 
kanserde hücre proliferasyonunu ve agresifliğini 
arttırdığı tespit edilmiştir. AMPK inhibisyonu ise genel 
olarak anti-tümöral etkiler göstermiştir. Bunun bir 
istinası ise hepatosellüler kanser hücrelerinin düşük 
dozda AMPK inhibisyonuna artmış proliferasyon yanıtı 
vermesidir. Bu bulgular, kanser heterojenitesine dikkat 
çekmekte ve dolayısıyla kanser metabolizmasını hedef 
alan anti-kanser tedavi stratejilerinin farklı kanserlerde 
dikkatle uygulanması gerekliliğinin altını çizmektedir. 
Ayrıca kanser tedavisinde AMPK modülasyonunun anti-
tümör immün yanıtlar üzerinde kritik bir regülasyon 
potansiyeli olduğu da unutulmamalıdır. Bu bağlamda 
bu çalışma ile AMPK'a yönelik terapötik stratejilerin 
belirlenebilmesine katkı sağlanmıştır. Daha sonra 
yapılacak çalışmalarda AMPK modülasyonunun in vivo 
etkilerinin değerlendirilmesi, bu çalışmanın sonuçlarına 
değer katabilecektir.
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ÖZET
Amaç: Tek taraflı, eş zamanlı bilateral ya da aşamalı bilateral total diz protezi (TDP) uygulanan hastalarda ilk 90 
gün plansız başvurunun temel belirleyici faktörlerini saptamaktır.
Yöntemler: 2011-2016 yılları arasında TDP uygulanan hastaların verileri tıbbi kayıtlarımızdan değerlendirildi. 
Hastalar, tek taraflı, aşamalı bilateral ve eş zamanlı bilateral TDP grupları olarak üç gruba ayrıldı. Yaş, cinsi-
yet, vücut kitle indeksi (VKİ), sistemik komorbid hastalıklar ve Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) skorları, 
anestezi tekniği, toplam ameliyat süresi, traneksamik asit uygulaması, transfüze edilen toplam kan ünitesi ve 
hastanede yatış süresi tıbbi kayıtlardan araştırıldı. İlk 90 gün plansız ve planlı başvurusu olan hastaların verileri, 
t-testi, Pearson Ki-Kare testi ve Fisher's exact test ile karşılaştırıldı. Son olarak, ilk 90 gün plansız başvurunun 
temel belirleyici faktörlerini belirlemek için çok değişkenli analiz yapıldı.
Bulgular: İlk 90 gün plansız başvurusu olan hastalarda toplam operasyon süresi, transfüze edilen toplam kan 
ünitesi ve hastanede yatış süresi anlamlı olarak daha yüksekti. İlk 90 gün plansız başvuru oranlarında TDP 
grupları arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizine göre, hastanede kalış 
süresinin uzaması, 90 günlük plansız başvurunun ana belirleyicisi olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Bizim sonuçlarımıza göre, ilk 90 gün plansız başvuruda tek taraflı, eş zamanlı bilateral ve aşamalı bi-
lateral TKA grupları arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Artmış hastanede yatış süresi, 90 günlük plansız 
başvurunun ana belirleyicisi olarak bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Total diz artroplastisi; Tekrar başvuru; Yatış; Kan transfüzyonu; Postoperatif komplikasyon

ABSTRACT
Purpose: To determine the major predictive factors for 90-day unplanned readmission (UR) in patients who 
underwent unilateral, simultaneous bilateral or staged bilateral total knee arthroplasty (TKA).
Methods: The data of patients who underwent elective TKA between 2011 and 2016 were evaluated from our 
medical records. Patients were divided into three groups according to the type of TKA procedure as unilateral, 
staged bilateral and simultaneous bilateral TKA groups. Age, gender, body mass index (BMI), systemic comorbid 
diseases, and American Society of Anesthesiologists (ASA) scores, anesthesia technique, total operation time, 
presence of tranexamic acid administration, total number of blood unit transfused ,and total length of hospital 
stay were investigated through medical records. The data of patients with 90-day UR and no 90-day UR were 
compared by student t-test, Pearson Chi-Square test, and Fisher’s exact test. Finally, multivariate analysis was 
performed to determine the major predictive factors of 90-day UR.
Results: Total operative time, total amount of blood unit transfused, and total length of hospital stay were 
significantly higher in patients who had 90-day UR. No significant difference was observed among TKA groups 
in 90-day UR rates. According to multivariate logistic regression analysis, increased total length of hospital stay 
was determined as the only major predictor of 90-day UR.
Conclusion: According to our results, no significant difference was observed among unilateral, simultaneous 
bilateral and staged bilateral TKA groups in 90-day UR. The increased length of hospital stay was found as the 
major predictor of 90-day UR. 

Keywords: Total knee arthroplasty; Hospital readmission; Hospital stay; Blood transfusion; Postoperative 
complication
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INTRODUCTION
Total knee arthroplasty (TKA) is the main stay of 
treatment to relieve pain and restore function in 
patients with end-stage osteoarthritis of the knee 
joint. Patients who have bilateral knee osteoarthritis 
are potential candidates for bilateral simultaneous 
or staged TKA procedure, which have high patient 
satisfaction rates (1). Both patient and surgeon must 
decide whether to treat bilateral knee osteoarthritis 
with simultaneous bilateral or staged bilateral 
TKA with a certain time interval between the two 
procedures. However, the decision for choosing the 
appropriate TKA procedure is still controversial with 
different complication rates reported in the literature 
(2-5). In the other hand, the most painful knee is 
usually operated on first in staged bilateral TKA and 
a considerable proportion of patients do not undergo 
the second TKA in the contralateral knee (6).

Unplanned readmissions (URs) due to either 
orthopedic or medical complications during early 
postoperative period may lead to additional burden on 

healthcare providers, which were widely investigated 
in the literature (7-10). In most studies investigating 
readmission rates after TKA, bilateral simultaneous 
TKA was compared to staged procedure, or the term 
unilateral TKA denoted staged bilateral TKA. It may be 
difficult to compare bilateral simultaneous and staged 
TKA due to various intervals varies days to year, which 
was reported in the literature. Therefore, various 
results may be obtained as predictors of readmissions 
when comparing staged and bilateral TKA procedures. 
In addition to that, healthcare registry studies with large 
populations have already reported the determinants of 
URs and major complications. However, an institutional 
analysis is more valuable to interpret the data more 
accurately and guide orthopedic surgeons to predict 
the factors related to unplanned readmissions by 
comparing both three TKA procedures. Therefore, 
the main purpose of this single center study was to 
determine the major factors of 90-day UR in patients 
who underwent unilateral, simultaneous bilateral or 
staged bilateral TKA.
 

Figure 1. Flowchart diagram of the study. n: number of patients, TKA: total knee arthroplasty.
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MATERIALS AND METHODS
This retrospective study was performed after the 
approval of our institution’s ethical review board. The 
data of 559 patients who underwent elective TKA 
between 2011 and 2016 were evaluated from our 
medical records. Patients with the history of infection, 

trauma, or malignancy from the indexed knee (which 
may affect readmission), and who were lost to follow-
up and were excluded. Patients were divided into three 
groups according to the type of TKA procedure as 
unilateral, staged bilateral and simultaneous bilateral 
TKA groups (Figure 1). 

Unilateral TKA 
(n=209)

Simultaneous 
Bilateral TKA (n=198)

Staged Bilateral 
TKA (n=101)

P value

Demographics

   Gender (female / male) 0.017*

          Female 173 (83%) 180 (91%) 81 (80%)

          Male 36 (17%) 18 (9%) 20 (20%)

   Age (years) 69.7 ± 7.8 (50-89) 68.8 ± 7.3 (51-89) 69.8 ± 7.5 (49-85) n.s.*

   BMI (kg/m2) 28.9 ± 4.1 (22-35) 27.5 ± 4 (22-35) 27.9 ± 4.4 (22-34) n.s.**

Preoperative Health Status

   Comorbid systemic disease

          Hypertension 89 (43%) 101 (51%) 47 (47%) n.s.*

          Diabetes Mellitus 48 (23%) 40 (20%) 17 (17%) n.s.*

          Chronic Obstructive 
           Pulmonary Disease

18 (9%) 17 (9%) 10 (10%) n.s.*

          Coronary Artery Disease 25 (12%) 25 (13%) 5 (5%) n.s.*

          Cerebrovascular Disease 5 (2%) 1 (1%) 5 (5%) 0.042*

   ASA score (%) n.s.*

          ASA I 9 (9%) 14 (7%) 11 (11%)

          ASA II 138 (66%) 123 (62%) 67 (66%)

          ASA III 41 (20%) 50 (25%) 21 (20%)

          ASA IV 11 (5%) 11 (6%) 2 (2%)

Operative Data

     Anesthesia Technique 
(general / regional)

3 / 206 11 / 187 8 / 93 n.s.*

     Total Operation Time 
(minutes)

74.9 ± 26.4 (25-315) 125.3 ± 31.1 (60-300) 158 ± 33.8 (90-250) <0.001**

     IV TXA administration (+ / -) 97  /112 45 / 153 62 / 39 <0.001*

Postoperative Data 1.4 ± 0.8 (0-5) 3.4 ± 1 (0-7) 3.5 ± 1 (0-6) <0.001**

     Number of blood unit 
transfused (units)

1.4 ± 0.8 (0-5) 3.4 ± 1 (0-7) 3.5 ± 1 (0-6) <0.001**

     Length of Hospital Stay 
(days)

8 ± 2.4 (4-17) 9.7 ± 3.7 (4-33) 16.3 ± 4.7 (6-35) <0.001**

* P value according to Pearson Chi-Square test
** P value according to one-way ANOVA test
n.s.: not significant (p<0.05)
TKA: total knee arthroplasty, n: number, BMI: body mass index, ASA: American Society of Anesthesiologists, TXA: tranexamic acid

Table 1. Comparison of demographics, preoperative health status, operative data and postoperative data of three TKA 
groups.
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Simultaneous bilateral TKA denoted bilateral TKAs 
performed sequentially by one surgeon under a single 
anesthetic procedure. Staged bilateral TKA denoted 
two staged TKAs with an interval of 0- 6 months 
between two stages. The decision for staged or 
simultaneous TKA procedure was made by the patient 
and the surgeon after brief information was given by 
the surgeon. Unilateral TKA group consisted of patients 
who did not have second stage or choose to undergo 
single unilateral TKA from the most painful side.

Age, gender, body mass index (BMI), systemic comorbid 
diseases, and American Society of Anesthesiologists 
(ASA) scores of the patients were investigated through 
our medical record database. Anesthesia technique 
(general or regional), total operation time, and 
presence of tranexamic acid (TXA) administration were 
investigated through operation records. Total amount 
of allogenic blood unit transfused and total length of 
hospital stay were also noted for each patient. 

Staged bilateral TKAs were performed by the same 
surgeon who performed the index operation with the 
same anesthesia technique, in the same manner of TXA 
administration. The measurement of total operative 
time, total blood unit transfusion, and total length 
of hospital stay in the staged bilateral TKA group was 
performed by summing the values of two intermittent 
stages. Postoperative treatment protocol was same 
for all patients. All patients received prophylactic 
first generation cephalosporin 30 minutes prior to 
the procedure. Postoperative intravenous antibiotics 
were continued for 72 hours. All patients received 
low-molecular-weight heparin for thromboembolic 
prophylaxis until the end of postoperative 4th week. 
Postoperative 90-day URs was defined as patients’ 
URs related to orthopedic or medical complications. 
Pain, stiffness, swelling, hematoma, superficial 
wound infection, deep wound infection, deep venous 
thrombosis, periprosthetic fracture, and re-operation 
were defined as orthopaedic complications. Pulmonary 
embolus, cerebrovascular accident, myocardial 
infarction, and other pathologies were defined as 
medical complications.

Statistical analysis
Statistical analysis was performed by using SPSS 20.0 
(SPSS Inc., IBM, NY, USA). Numeric variables were 
given as means and standard deviations, categorical 
variables were given as frequencies and percent. The 
comparison of three TKA groups was performed by one-
way ANOVA test and Pearson Chi-Square test. Factors 
related to 90-day UR were compared by student t-test 
and Fisher exact test or Pearson Chi-Square test. Then, 
multivariate logistic regression analysis was performed 
to determine the major predictive factors for 90-day UR. 
 
RESULTS
Five hundred and eight patients with the mean age 
of 69.4 years were included in the current study. 
The comparison of demographics and clinical 
characteristics of three TKA groups were demonstrated 
in Table 1. The percent of male patient was significantly 
higher in staged bilateral TKA group (p=0.017). 
Preoperatively, presence of cerebrovascular disease 
was also significantly higher in the staged bilateral TKA 
group (p=0.042). Total operation time, presence of IV 
TXA administration, number of blood units transfused, 
and length of hospital stay were also higher in staged 
bilateral TKA group (Table 1). 

The main reasons for 90-day unplanned readmissions 
were demonstrated in Table 2. Total operative time, 
total amount of blood unit transfused, and total length 
of hospital stay were significantly higher in patients 
who had 90-day UR (Table 3). No significant difference 
was observed among three TKA groups in 90-day UR 
rates. According to multivariate logistic regression 
analysis, increased total length of hospital stay was 
determined as the major predictor of 90-day UR (Table 4). 
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DISCUSSION
Understanding the major predictive factors related to 
unplanned readmission is important for orthopedic 
surgeons to decrease additional burden and costs 
as well as to increase the quality of treatment. The 
aim of our single-center study was to determine 
the major predictive factors related to 90-day UR 
by performing an institutional analysis. The most 
important finding of our study was increased length 
of hospital stay was the main predictive factor for 90-
day UR.   In the literature, results of the clinical studies 
that reported the safety and cost-effectiveness of 
TKA by comparing simultaneous and staged bilateral 
TKA are still controversial (11, 12). In the other hand, 
most studies were designed to compare bilateral TKA 
and staged bilateral TKA. Therefore, limited studies 
exist in the literature which compare both unilateral, 
simultaneous bilateral, and staged bilateral TKAs. In 
their study, which compared three TKA procedures, 
Stefansdottir et al reported higher 30-day mortality 
rates after simultaneous bilateral TKAs (3). As a result, 
authors mentioned that it is safer to operate 

one knee at a time (3). Memtsouidis et al compared 
unilateral, simultaneous bilateral and staged bilateral 
TKAs and reported increased perioperative and in-
hospital mortality after bilateral simultaneous TKA 
(13). However, Bini and Seol et al found no significant 
difference in major postoperative complications 
between simultaneous bilateral and staged bilateral 
TKA groups (9, 14). According to our results, we 
observed no significant differences among groups in 
UR rates. However, major medical problems such as 
myocardial infarction and pulmonary embolus were 
more common in patients who underwent bilateral 
simultaneous TKA, although no significant difference 
was observed in systemic comorbid diseases and ASA 
scores. In our study, 2 patient had pulmonary embolus 
in bilateral simultaneous TKA group where as none was 
observed in staged bilateral and unilateral TKA groups. 
In their systematic review, Fu et al also reported higher 
30-day mortality rates and pulmonary embolism after 
simultaneous bilateral TKAs when compared to staged 
bilateral TKAs (15). 

Unilateral TKA                           
(n=209)

Simultaneous 
Bilateral TKA  (n=198)

Staged Bilateral TKA               
(n=101)

Orthopedic Problems

     Pain 3 5 2

     Stiffness 1 2 0

     Swelling 0 2 1

     Hematoma 2 2 2

     Superficial wound infection 2 2 3

     Deep wound infection 0 1 1

     Deep venous thrombosis 0 0 0

     Periprosthetic fracture 0 0 1

     Re-operation 1 1 1

Medical Problems

     Pulmonary embolus 0 2 0

     Cerebrovascular accident 2 1 0

     Myocardial infarction 0 1 0

     Other 1 2 0

Total

n: number, TKA: total knee arthroplasty

Table 2. The main reasons for 90-day unplanned readmissions.
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UR group                          
(n=44)

No UR group       
(n=464)

P values*

TKA procedure n.s.*

     Unilateral TKA 12 (5.7%) 197 (94.3%)

     Simutaltaneous bilateral TKA 21 (10.6%) 177 (89.4%)

     Staged bilateral TKA 11 (10.9%) 90 (89.1%)

Demographics

     Gender (female / male) 40 / 4 394 / 40 n.s.*

     Age (years) 68.7 ± 7.8 69.4 ± 7.5 n.s.**

     BMI (kg/m2) 27.5 ± 4.0 27.5 ± 4.2 n.s.**

Preoperative Health Status

     Comorbid systemic disease 

          Hypertension 23 (52%) 214 (46%) n.s.*

          Diabetes Mellitus 8 (18%) 97 (21%) n.s.*

          Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease

5 (11%) 40 (9%) n.s.*

          Coronary Artery Disease 4 (9%) 51 (9%) n.s.*

          Cerebrovascular Disease 2 (5%) 9 (2%) n.s.*

     ASA score (%) n.s.*

          ASA I 2 (5%) 42 (9%)

          ASA II 28 (63%) 300 (65%)

          ASA III 12 (27%) 100 (22%)

          ASA IV 2 (5%) 22 (4%)

Operative Data

     Anesthesia Technique (general / regional) 2 / 42 20 / 444 n.s.*

     Total Operation Time (minutes) 128.5 ± 53.2 109.4 ± 42.8 0.006**

     IV TXA administration (+ / -) 21 / 23 183 / 281 n.s.*

Postoperative Data

     Number of blood unit transfused (units) 3.2 ± 1.3 2.5 ± 1.3 0.002**

     Length of Hospital Stay (days) 12.5 ± 5.7 10.1 ± 4.5 0.001**

* P value according to Pearson Chi Square test or Fisher's exact test
** P value according to student t-test
n.s.: not significant (p<0.05)
TKA: total knee arthroplasty, n: number, BMI: body mass index, ASA: American Society 
of Anesthesiologists, TXA: tranexamic acid

Table 3. Evaluation of factors related to 90-day unplanned readmissions (UR).

Multivariate analysis  (logistic regression)

Variable Odds Ratio (95% Confidence Interval) P 

Total Operation Time (minutes) 1.00 (0.99 - 1.01) 0.699

Number of blood unit transfused (units) 1.28 (0.97 - 1.68) 0.074

Length of hospital stay (days) 1.06 (1.00 - 1.13) 0.039

TKA: total knee arthroplasty

Table 4. Major predictors of unplanned readmissions after TKA.
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The rates and risk factors of URs after TKA were widely 
investigated in the literature. Hart el al compared 
simultaneous bilateral TKA with unilateral TKA, and 
found no significant difference in 30-day readmission 
rate between the groups (16). Authors reported 
that male gender, presence of chronic obstructive 
pulmonary disease, and chronic steroid use were the 
major predictors of 30-day readmission (16). Ricciardi 
et al reported that increased tourniquet time, length 
of hospital stay <3 days, and preoperative depression 
were associated with increased 30-day readmission 
rate after TKA (8). Kurtz et al analyzed the factors 
associated with 30-day and 90-day readmission after 
TKA, they reported a 9.6 % 90-day readmission rate 
and found that use of transfusion and >5 day length 
of hospital stay were more associated with increased 
readmissions (10). Williams et al found 6.1% 90-day 
readmission rate and mentioned that total length of 
hospital stay more than four days was a significant 
risk factor for increased UR within 90 days after total 
joint arthroplasty (17). Otero et al reported increased 
complication and readmission rates in patients with 
increased length of stay after total joint arthroplasty 
(18). Duchman et al mentioned that increased 
operation time over 120 minutes was associated with 
increased mortality and morbidity (19). In our study, 
we also found significant association of increased 
operative time, transfusion, and length of hospital 
stay with 90-day UR. Due to social factors affected by 
the region of our hospital, the length of hospital stay 
was longer compared to literature with a mean of ten 
days. However, we determined the increased length 
of hospital stay as the major predictive of 90-day UR. 
Overall rate of 90-day readmission was 8.6% in our 
study, which was lowest in unilateral TKA with 5.6%. In 
their review Ramkumar et al reported that the overall 
rate of 90-day readmission was 9.7% after TKA (20). In 
their nationwide study, Kurtz et al reported that 90-
day readmission varies from 0% to 32% with a median 
of 8.6% (10). Kurtz et al also emphasized the effect 
of geographic region and hospital location as a factor 
affecting UR after TKA (10). 

Rapid discharge of the patient after total joint 
arthroplasty has become popular in recent years. 

Increased length of hospital stay and UR may lead 
to additional burden on healthcare providers and 
increase costs. In the other hand, longer length 
of hospital stay may indicate a medical problem. 
However, the systemic comorbidities and ASA scores 
of the patients did not differ between UR group and 
no UR group. In addition to that, we have already had 
a longer length of hospital stay apart from literature. 
According to the results acquired from our study; if 
we could control factors which are connected to each 
other such as operative time, blood transfusion, and 
length of hospital stay, we will achieve less unplanned 
readmissions and postoperative complications. 
Dwyer et al and Pennington et al also emphasized 
increased length of hospital stay and readmission after 
developmental practice in perioperative care (21,22).
We note two limitations of the current study. Firstly, 
it was a retrospective evaluation of prospectively 
followed patient group. Secondly, our study population 
was smaller when compared to large population-
based health registry studies. However, we evaluated 
a detailed data of a single instution in which the same 
treatment protocol was performed for each patient. 
Besides, the statistical power of our study in the aspect 
of determining the major predictive factors was 0.99 
with an alpha value of 0.05. The main strength of this 
study was being the first study comparing three TKA 
procedures from an institutional point of view in order 
to determine the factors related to 90-day UR. The 
reason for choosing 90-day for evaluating readmission 
was to better understanding of postoperative 
orthopedic complications rather than 30-day. Chen et 
al also reported that postoperative 90-day time frame 
was superior to 30-day in capturing surgery related 
readmissions after total joint arthroplasty (23).

CONCLUSION
According to our results, no significant difference was 
observed among unilateral, simultaneous bilateral 
and staged bilateral TKA groups in 90-day UR. The 
increased length of hospital stay was found as the 
major predictor of 90-day UR. 
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ÖZET
Amaç: Eklampsi vakalarının klinik gidişleri ve maternal -fetal sonuçların analizini yapmak, eklamp-
siye predispozan durumları ortaya çıkarmak, mortalite nedenlerine açığa çıkarıp yönetimini gün-
cel literatür eşliğinde tartışmak.
Materyal- Metot: Refere merkez olan 3. basamak bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 yıllık 
dönemde eklampsi tanısıyla takip ve tedavi edilen 151 gebe değerlendirildi. Preeklampsi semp-
tom ve bulgularını gösteren gebede,başka bir patoloji yokluğunda meydana gelen generalize tonik 
klonik konvülziyonların varlığı eklampsi olarak kabul edildi.Maternal öykü, klink ve laboratuvar 
bulguları, doğum şekli, eklampsinin yönetimi, maternal ve perinatal komplikasyonlar not edildi. 
Bulgular: Toplam 151 olgu değerlendirildi. 5 yıllık dönemde eklampsi insidansı 1.44/1000 olarak 
hesaplandı. Olguların ortalama yaşı 23 (16-43) idi.90 (%59.6) hasta nullipar, 146 (%96.7) hasta te-
kil gebelik idi. Medyan gebelik yaşı 33 hafta (23-41) idi. Konvülziyon 100(%66.2) hastada antepar-
tum, 29(%19.2) hastada postpartum ve 22(%14.6) hastada intrapartum dönemdeydi. Sezaryenle 
doğum oranı %70.2 idi. Canlı doğum oranı %82.7 idi. 31 (%19.9) fetus intrauterin dönemde ex 
olmuştu. 21 (%13,5) yenidoğan erken neonatal dönemde ex oldu. Perinatal morbidite %12.8 ve 
mortalite %31.2 oranındaydı. Maternal morbidite %31.7, mortalite %2.6 olarak hesaplandı.
Sonuçlar: Eklampsi ile komplike olan gebeliklerde maternal ve perinatal sonuçları iyileştirebilmek 
için yeterli antenatal bakım, gebelerin bilinçlendirilmesi ve erken-uygun yönetim gerekmektedir. 
Aksi halde eklampsi maternal-peinatal morbidite ve mortalitenin major nedenlerinden biri olma-
ya devam edecektir.

Anahtar Sözcükler: Eklampsi; Maternal komplikasyonlar; Fetal komplikasyonlar

ABSTRACT
Aim: Our aim is to analyze the clinical course of eclampsia cases and maternal-fetal outcomes,to 
elicit eclampsia predisposing conditions,to expose causes of mortality and to discuss management 
in the light of current literature.
Material-method: 151 pregnant women who were followed up and treated with a diagnosis of 
eclampsia in atertiary education and research hospital for 5 years were evaluated. The presence 
of generalized tonic clonic convulsions which manifested symptoms and signs of preeclampsia 
and occured in the absence of another pathology was considered as eclampsia.Maternal 
history,clinical and laboratory findings,delivery method,management of eclampsia,maternal and 
perinatal complications were noted.
Results: A total of 151 cases were evaluated.The incidence of eclampsia in the 5 year period 
was calculated as 1.44/1000.The mean age of the cases was 23 (16-43).Ninety patients (59.6%) 
were nullipar and 146 (96.7%) were singular pregnancies.The median gestational age was 33 (23-
41) weeks.Convulsions were in antepartum in 100 (66.2%) cases,postpartum in 29 (19.2%) cases 
and intrapartum in 22 (14.6%) cases. Cesarean delivery rate was 70.2%.The live birth rate was 
82.7%. 31 (19.9%) fetuses die in intrauterine period. 21 (13.5%) newborns died in early neonatal 
period. Perinatal morbidity was 12.8% and mortality was 31.2% .Maternal morbidity was 31.7% 
and mortality was 2.6%.
Conclusions: Pregnancies complicated with eclampsia,adequate antenatal care,awareness of 
the need for gestation and early approriate management are needed to improve maternal and 
perinatal outcomes. Otherwise eclampsia will continue to be one of the major causes of maternal-
perinatal morbidity and mortality. 

Keywords: Eclapsia; Maternal complications; Fetal complications
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KOÇ ve ark.
Eklampsi İle Komplike Gebelik

GİRİŞ
Eklampsi, gebeliğe özgü akut obstetrik acil bir 
durumdur. Gelişmiş ülkelerde yaklaşık 2000 gebelikte 
1 gözlenirken, gelişmekte olan ülkelerdeki insidansı 
1/100 ile 1/1700 arasındadır.(1) Özellikle gelişmekte 
olan ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyada 
maternal-perinatal morbidite ve mortalitenin major 
nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Dünya 
genelinde maternal mortalitenin dördüncü sık sebebi 
olup tüm anne ölümlerinin %12'sinden sorumludur. (2) 
Eklampsi olgularında maternal mortalite intrakraniyal 
kanama, pulmoner ödem ve plasenta dekolmanına 
sekonder gelişen akut böbrek yetmezliği nedenlidir. 
Eklampsi olgularında fetal asfiksi, prematürite, fetal 
büyüme kısıtlılığı nedenli perinatal mortalite oranı 
%30-60 oranında bildirilmektedir. (1)

Eklampsi çoğu zaman preeklampsi zemininde gelişir. 
Hastaların sadece bir kısmında konvülziyon öncesinde 
baş ağrısı, görme bozuklukları, sağ üst kadran ya da 
epigastrik bölgede ağrı gibiprodromal semptomlar 
gözlenir. Konvülziyon öncesinde her zaman prodromal 
semptom gözlenmez. Hangi preeklampsi olgularının 
eklampsi ile komplike olacağını tahmin etmek güçtür. 
Eklampsiyi öngörebilecek güvenilir, geçerli ve ekonomik 
bir tarama tanımlanmamıştır. Eklampsi vakalarının 
büyük çoğunluğunu antaenatal takip almayan genç, 
primigravid gebeler oluşturur. Tüm vakaları önlemek 
mümkün değildir ancak eklampsi yeterli antenatal ve 
perinatal takip yapılabildiğinde önlenebilir morbidite 
ve mortalite nedeni olarak sınıflandırılır.
Bu çalışmada; eklamptik gebelerde maternal-fetal 
sonuçların değerlendirilmesini, eklampsiye predispozan 
durumların belirlenmesini ve güncel literatür eşliğinde 
hastalığın yönetimini tartışmayı amaçladık. 
 
MATERYAL-METOT
Bu çalışma beş yıllık sürede Ankara Zekai Tahir Burak 
Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi perinato-
loji kliniğinde eklampsi tanısı ile tedavi edilen hastalar 
üzerinde uygulandı. 

Eklampsi tanı kriteri, preeklampsi semptom ve 
bulgularını gösteren hastada başka bir serebral patoloji 
yokluğunda meydana gelen jeneralize tonik klonik 
konvülziyonların varlığı olarak belirlendi. Her olgunun 

yaşı, gravida-parite sayısı, abortus/küretaj öyküsü, 
son adet tarihi ve ultrasonografiye göre gebelik 
haftası, gebeliğin özelliği (tek-çoğul), antenatal takip 
alıp almadığı, ilaç-sigara kullanım öyküsü, önceki 
gebeliklerinde kötü obstetrik öykü, eşlik eden sistemik 
hastalık varlığı, yaşadığı yer, sosyoekonomik düzey ve 
aile öyküsüne ait bilgiler kayıt edildi. 
Olguların kan basıncı, ödem, bilinç durumu, nörolojik 
muayene bulguları, konvülziyon öyküsü not edildi. 24 
saatlik idararda protein miktarı, tam kan sayımı, serum 
transaminaz düzeyleri, kan üre azotu, kreatinin, total 
ve direkt bilirubin, aPTT, PT fibrinojen düzeyi ölçüldü. 
Hastaların doğum şekli, doğan bebek sayısı, yenidoğan 
ağırlığı, 1.ve 5. dakika Apgar skorları kaydedildi. Tedavi 
öncesi kan basıncı değeri, ödem-proteinüri durumu ve 
laboratuvar verileri tedavi sonrası verilerle karşılaştırıldı. 
Maternal ve perinatal sonuçlar ve morbidite-mortalite 
nedenleri dosya verilerinden elde edildi. 

Klinik yaklaşım şu şekilde gerçekleştirildi; olguların 
ilk muayenesinde kan basıncı ölçümü, kan ve idrar 
tetkikleri, obstetrik ve nörolojik muayeneleri yapıldı. 
Maternal ve fetal durum belirlendi. Maternal ve 
fetal durum stabil ise saatlik kan basıncı takibi, 12 
saat arayla laboratuvar  tetkikleri ve fetüs için sürekli 
monitörizasyon uygulandı. İntravenöz magnezyum 
sülfat (MgSO4) ile konvülziyon profilaksisi ve kan 
basıcı 160/110mmHg üstünde ise antihipertansif 
tedavi başlandı. 20 dakikada 4-6 gr intravenöz 
magnezyum sülfat (MgSO4) ile yükleme yapıldıktan 
sonra, intravenöz 2 gram/saatte olacak şekilde MgSO4 
tedavisine doğumdan ve/veya son konvülziyondan 
sonra 24 saat daha devam edildi. Olguların serum 
magnezyum düzeyleri 6 saat ara ile ölçülerek 4.8 
- 8.4mg/dl arasında olacak şekilde doz ayarlaması 
yapıldı. Antihipertansif olarak hidralazin ve sodyum 
nitroprussit kullanıldı. Gebelik yaşı 34 haftadan küçük 
olan olgularda fetal akciğer matürasyonu indüklemek 
için gebeye 12 saat ara ile iki doz 12mg intramüsküler 
betametazon uygulaması yapıldı. 

Sonuçların değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik 
metotların yanı sıra ki-kare, Mann-Whitney U, Willcoxo, 
McNemar testi ve Kappa testi kullanıldı. Verilerin analizi 
SPSS 11.5 paket programı ile yapıldı. İstatistiksel olarak 
p< 0.05 anlamlı kabul edildi.
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BULGULAR
Beş yıllık dönemde hastanemiz perinatoloji kliniğinde 
değerlendirilen toplam gebe sayısı 104.200, eklampsi 
tanısı alan hasta sayısı ise 151 idi. Eklampsi insidansı 
1.44/1000 olarak hesaplandı. Çalışma populasyonuna 
ait tanımlayıcı veriler tablo-1'de gösterilmiştir.

Tablo-1: Eklampsi olgularının demografik ve klinik karakter-
istikleri

Olguların ilk başvuruda sistolik arteryel kan basıncı 
ortalama değeri 150mmHg (120-220), diastolik kan 
basıncı 100mmHg (80-120) idi. Doğum sonrası 3.günde 
sistolik arteriyel kan basıncı ortalama değeri 130mmHg 

(110-150) ve diastolik 90mmHg (70-100) olarak 
ölçüldü. Tedavi sonrası kan basıncı değeri 141 (%93.3) 
vaka için tedavi öncesi değere göre istatistiksel olarak 
anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Doğum 
sonrası üçüncü günde hastaların proteinüri miktarında 
anlamlı düşüş saptandı. Ancak ödem derecelerinde 
anlamlı bir fark tespit edilmedi. Hipertansiyon şiddeti 
ile proteinüri derecesi arasında korelasyon açısından 
yapılan değerlendirmede ilişki gösterilemedi.

İlk konvülziyon ortalama 33. gebelik haftasında 
oluşmuştu. Tekrar  konvülziyon geçiren olgu sayısı 62 
(%40.9) idi. 100 (%66.2) olgu antepartum, 29 (%19.2) 
postpartum ve 22 (%14.6) doğum eylemi sırasında 
konvülziyon geçirdi. Yirminci gebelik haftasından önce 
konvülziyon geçiren olgu yoktu. Postpartum 48.saatten 
sonra konvülziyon geçiren 1 olgu mevcuttu.

Toplam 151 olgunun 106 (%70.2)' sı sezaryen ve 
45 (%29.8)'i vaginal yol ile doğum yaptı. Ortalama 
yenidoğan ağırlığı, 1690 gr (400-3580) idi. 2500gr 
altında doğan bebek sayısı 119 (%76.2), 1000gr altında 
doğan bebek sayısı 23 (514.7), 500 gr altında doğan 
bebek sayısı 2 (%1.3) idi. 156 bebeğin 125 (%82.7)'i 
canlı olarak doğurtuldu. 31(%19.9) fetüs anne karnında, 
21 (%13.5) yenidoğan ise erken neonatal dönemde 
kaybedildi. 22 (%14.6) olguda fetal büyüme kısıtlılığı 
mevcuttu. Perinatal mortalite ve morbidite sırasıyla 
%31.2 ve %12.8 idi. Doğum eyleminde eklamptik nöbet 
geçiren olgularda perinatal komplikasyonlar anlamlı 
derecede düşük olarak gözlendi (p<0.001).

Prodromal semptomlar konvülziyon öncesi 81 
(%53.6) olguda mevcuttu. En sık baş ağrısı (%81) ve 2. 
sırada epigastrik ağrı (%16)  tespit edildi. 48 (%31.7) 
hastada eklampsiye sekonder komplikasyon gelişti. 
Komplikasyon dağılımı tablo-2'de gösterilmiştir. Doğum 
eylemi sırasnda konvülziyonlarda komplikasyon oranı 
antepartum ve postpartum konvülziyonlara göre daha 
düşük olarak gözlendi (p<0.001). 38 (%25.2) hastada 
kan transfüzyonu gereksinimi oluştu. 4 (%2.6) olguda 
anne ölümü gerçekleşti. Bir hastada serebral ödem 
nedeniyle kardiyak arrest gelişti. Olgu resüsitasyon 
sonrası yoğun bakımda takip edildi.  Toplam maternal 
morbidite %31.7 olarak hesaplandı.

Yaş, mn (range) 23.0(16-43)

Parite, n (%)

Nullipar 90(%59.6)

Multipar 61(%40.4)

Gebelik sayısı , n (%)

    Tekil 146 (%96.7)

    Çoğul 5      (%3.3)

Gebelik yaş, (gün) 33hafta (23-41) 

Ekonomik düzey, n (%)

   Orta-iyi(maddi geliri yüksek) 24(%15.9)

   Kötü(asgari ücret ve altı) 127(%84.1)

Yaşadığı bölge

   Kırsal 86(%57)

   Şehir 65(%43)

Antenatal izlem n (%)

   Takip almayan 124(%82.1)

   Düzenli takipli 27(%17.9)

Komorbiditen (%)

  Gebelik hipertansiyonu 6(%3.9)

  Kronik hipertansiyon  6%3.9)

  Gestasyoneldiabet 4(%2.6)

 Sigara kullanım 18(%11.9)

 İlaç kullanımı(herhangi bir hastalık 
nedeniyle)

20(%13.2)

 Aile öyküsü 35(%23.2)

 Kötü obstetrik öykü 20(%13.2)

mn: ortalama
m: medyan
n: sayı 
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Tablo-2: Eklampsi olgularında komplikasyonlar n: 151

TARTIŞMA
Çalışmaya dahil edilen eklamptik gebelerdeki, 
morbidite ve mortalite oranları literatüre göre yüksek 
olarak saptanmıştır. Maternal mortalite oranı %2.6, 
perinatal mortalite  %31.2, maternal morbidite  
%31.7 ve perinatal morbidite %12.8 olarak tespit 
ettik. Bu yüksek oranı öncelikle %82.1 antenatal takip 
almamasına, %84.1 sosyoekonomik düzeyin düşük 
olmasına bağladık. Pek çok çalışmada gösterilmiştir ki, 
düzenli antenatal takip hem eklampsi insidansını azaltır 
hem de prognozu düzeltir.

Eklampsi sıklıkla preeklampsi zemininde gelişen, diğer 
serebral nedenlere bağlanamayan jeneralize tonik 
klonik konvülziyonlarla karakterize gebeliğe özgü bir 
hastalıktır. (3) Esas olarak genç, nullipar gebelerin 
hastalığıdır. (4,5) Çalışmamızda 90 vakanın nullipar ve 
99 vakanın 16-25 yaş grubunda olduğunu belirledik.
 Hangi preeklampsi olgularının eklampsi ile komplike 
olacağını tahmin etmek güçtür. Eklampsi oldukça geniş 
bir semptom ve bulgu spektrumunu kapsar. Şiddetli kan 
basıncı yüksekliği ağır proteinüri, jeneralize ödem ve 
hiperrefleksi durumunda görülebileceği gibi; minimal 
kan basıncı yüksekliği, normal refleksler ve ödem ve/
veya proteinüri yokluğunda da konvülziyon gelişebilir. 
%38 oranında hiçbir semptom ve bulgu olmadan 
konvülziyon geliştiği belirtilmiştir. (6) Çalışmamızda 
vakaların bir tanesinde kan basıncı normaldi, 51 vakada 
ödem yoktu ve 15 vakada proteinüri mevcut değildi.
 

Hastaların bir kısmında konvülziyon öncesinde 
prodromal semptomlar gözlenebilir. En sık gözlenen 
prodromal semptomlar; baş ağrısı, görme bozuklukları 
sağ üst kadran ya da epigastrik bölgede ağrı ve 
bulantı-kusmadır. (6) Konvülziyon öncesinde her 
zaman prodromal semptom gözlenmez. Çalışmamızda 
81 vakada konvülziyon öncesinde prodromal 
semptomlardan en az biri görülmüştür. Diğer 
çalışmalarda da en sık görülen prodromal semptomun 
baş ağrısı olduğu belirlenmiştir. (7) Çalışmamızda 70 
olguda hiçbir prodromal semptom gözlenmemiştir. 
Retrospektif analizler sonucunda %0-38 olguda 
gebeliğin hipertansif hastalığının ilk bulgusunun 
konvülziyon olduğu belirtilmiştir.(8,9) Konvülziyonların 
meydana gelme nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. 
Öne sürülen etyolojik faktörler; serebral damarlardaki 
kontraksiyon sonucu lokal iskemi, hiperperfüzyon 
ile birlikte giden hipertansif ensefalopati, vazojenik 
ödem ve endotelyal hasardır. (10) Konvülziyonlar 
hemen her zaman kendini sınırlayıcıdır ve nadiren 
3-4 dakikadan uzun süre devam eder. Klinik olarak ve 
elektroensefalografi ile diğer serebral sebeplere bağlı 
olan konvülziyonlardan ayırt edilemez.

Eklampsi esas olarak 20. gebelik haftasından sonra ve 
postpartum 48. saate kadar gözlenir. Ancak postpartum 
10. güne kadar gözlendiğini bildiren yayınlar da vardır. 
(11) En sık gebeliğin 3. trimesterinde meydana gelir 
ve terme yaklaştıkça sıklığı artar. Gelişmiş ülkelerde 
yaklaşık 2000 gebelikte 1 gözlenirken, gelişmekte olan 
ülkelerdeki insidansı 1/100 ile 1/1700 arasındadır. 
(1) Çalışmamızda eklampsi insidansı 1.44/1000 idi. 
Eklampsi ve komplikasyonlarının gelişmekte olan 
ülkelerde daha yüksek insidansta görülmesi ; ilk 
gebelik yaşının küçük olması, sağlık bakım ünitelerinin 
yetersizliği ve yetersiz antenatal takiplere bağlanabilir. (12)

Eklamptik konvülziyonların başlangıcı antepartum 
(%38-53), doğum eylemi sırasında (%18-36) ya da 
postpartum (%11-44) olabilir. (13) Antepartum 
konvülziyonlarda maternal komplikasyon oranları 
daha fazladır. Antepartum konvülziyonlar, preterm 
konvülziyonlarla yüksek korelasyon gösterir. (4,14 
) Biz de antepartum konvülziyonlarda ortalama 
gebelik haftasını 31. hafta, doğum eylemi sırasındaki 
konvülziyonlarda 38. hafta ve postpartum 

HELLP  Sendromu, n(%) 18(11.9)

Pospartum Kanama,n(%) 12(7.9)

Akut Böbrek Yetmezliği, n(%) 8(%5.3)

Geçici Nörolojik Defisit, n(%) 7(%4.6)

Beyin Ödemi, n(%) 7(%4.6)

Plasenta Dekolmanı, n(%) 6(%4)

Geçici Körlük, n(%) 3(%2)

DİK, n(%) 3(%2)

İntraserebralHemoraji, n(%) 2(%1.3)

İntrauterin Gelişme Geriliği, n(%) 22(14.6)

Düşük Doğum Ağırlığı, n(%) 119(%76.2)

   n(%):sayı
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konvülziyonlarda ise 36. hafta olarak saptadık. 
Çalışmamızda 100 (%66.2) olguda antepartum, 
29(%19.2) postpartum ve 22(%14.6) doğum eylemi 
sırasında konvülziyon geliştiğini bulduk. Çalışmamızda 
ve yapılan pek çok çalışmada konvülziyonların en çok 
antepartum dönemde meydana geldiği gösterilmiştir. 
(4,7,15) Ancak gelişmiş ülkelerde sıkı antenatal takip 
sayesinde antepartum konvülziyon oranları daha azdır. 
Antepartum ve postpartum konvülziyonlarda farklı 
patofizyolojik olayların etkili olduğu düşünülmektedir. 
Çalışmamızda plasental dekolman oranları antepartum 
konvülziyonlarda daha yüksek; nörolojik defisit oranları 
postpartum konvülziyonlarda daha yüksek tespit 
edildi. Ancak HELLP sendromu her iki dönemde de aynı 
oranda tespit edildi.

Eklampsi, maternal ve fetal morbidite ve mortalitenin 
major nedenlerinden biridir.(16) Düşük sosyoekonomik 
düzey, yetersiz antenatal bakım, eşlik eden sistemik 
hastalıklar, çoğul gebelik, ileri anne yaşı, eklampsinin 
erken gebelik döneminde ortaya çıkması komplikasyon 
oranlarını arttıran faktörlerdendir. (17) Primigravid 
eklamptik olgularda ciddi komplikasyon oranları 
multigravid gebelere kıyasla düşüktür. Bu durumun 
multigravid gebelerde kronik hipertansiyon ve 
renal hastalık insidanslarının yüksek olmasından 
kaynaklandığı düşünülür. Eklampside görülen maternal 
komplikasyonlar; serebral hemoraji, kortikal körlük, 
dissemine intravasküler koagülasyon, pulmoner 
emboli, aspirasyon pnomonisi, akut böbrek yetmezliği, 
plasenta dekolmanı, HELLP sendromu ve maternal 
ölümdür. (18) Çalışmamızda en sık saptadığımız 
komplikasyon 18 (%11.9) olguda HELLP sendromu idi. 
Perinatal morbidite ve mortaliteyi arttıran nedenler 
plasental perfüzyonun azalması, intrauterin gelişme 
geriliği, düşük doğum ağırlığı, plasenta dekolmanı ve 
prematüritedir.

Eklampsinin %31-87 oranında öngörülemediği 
ortaya konmuştur. Bu durum her vakada prodromal 
semptomların olmaması, preeklampsinin her zaman 
eşlik etmemesi, %16 olguda eklampsinin ani başlangıçlı 
olması, %16 olguda geç postpartum başlangıçlı 
olması, MgSO4 tedavisi alırken de konvülziyonların 
görülebilmesi ve özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki 
yetersiz antenatal takiplere bağlanmaktadır. Çok sayıda 

çalışmada ve çalışmamızda eklampsi gelişiminde en 
önemli risk faktörünün antenatal takip olmaması 
olduğu belirtilmiştir. (19,20) Raporumuzda, 124 
olgunun antenatal takip almadığını tespit ettik. Tüm 
vakaları önlemek mümkün değildir ancak erken 
teşhis ve preeklampsinin efektif tedavisi ile büyük bir 
çoğunluğu önlenebilir.
Eklampsi vakalarında en doğru yaklaşım annenin stabil 
durumu sağlandıktan sonra bir an önce doğumun 
gerçekleştirilmesidir. Eklampsinin tek ve gerçek tedavisi 
doğumdur. Doğum anne için en uygun tedavidir ancak 
fetüs için her zaman uygun olmaz. Bu durum da 
perinatal morbidite ve mortaliteyi arttırır. Bu nedenle 
düzenli takip ve erken teşhis önemlidir.
                   
Sonuç olarak, eklampsinin etyolojisi netlik 
kazanmadığından ve eklampsiyi öngörebilecek 
bir test mevcut olmadığından tamamen önlemek 
mümkün değildir. Predispozan durumların erken 
dönemde saptanabilmesini sağlayacak ileri çalışmalara 
gereksinim vardır. Tüm hastaların düzenli antenatal 
takip almaları ve risk faktörlerinin varlığı durumunda 
üçüncü basamak tedavi ünitelerinde yapılan takip 
ve tedavi ile eklampsi komplikasyonlarının en aza 
indirilebileceği görüşündeyiz.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Yozgat ili Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi (BÜTF) Hastanesi Psikiyatri 
Polikliniği’ne başvuran hastaların tanılara göre oranları, hastaların yaş ortalamaları, cinsiyete göre 
dağılımı, son iki yıl içerisinde başvuru sayısındaki değişikliğin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: BÜTF Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne 2016 ve 2017 yıl-
larında başvuruda bulunan hastaların tanı, yaş, cinsiyet bilgileri bilgisayar kayıtlarından taranarak 
tanılara göre hastalık oranları, yaş ortalamaları hesaplanmıştır. 
Bulgular: 2017 yılında psikiyatri polikliniğine  başvuran hasta sayısı 2016 yılındaki başvuru sayısına 
göre %8,7 artmıştır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında hastaların %36,0’ı erkek, %64,0’ı kadınlardan 
oluşmaktadır. Depresyon bütün başvurular içinde %44,2 ile en sık konulan tanıyı oluşturuyordu. 
Depresyondan sonra en sık başvuruyu %23,3 ile anksiyete bozukluğu grubu oluşturmaktaydı. Şi-
zofreni oranı %4,7; bipolar affektif bozukluk oranı %5,1’di. Obsesif kompulsif bozukluk oranı %4,0 
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) oranı %1,2 idi. Demans, travma sonrası stres bo-
zukluğu, uyku bozuklukları, mental retardasyon, cinsel işlev bozukluğu, alkol ve madde kullanım 
bozukluklarının başvuru oranları her biri için %1’in altındaydı. Hastalara uygulanan psikometrik 
testlerin oranı 2017 yılında 2016 yılına göre %32,7 artmıştı. 
Sonuç: Hangi hastaların daha çok yardım talebinde bulunduğu ve az sayıda başvuru yapan hasta-
lıkların bilinmesi Yozgat iline özel ruh sağlığı politikaları geliştirilmesine katkı sağlayabilir. 

Anahtar Sözcükler: Anksiyete; Depresyon; Ruhsal hastalıklar                                               

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to determine the rate of patients who applied to  Psychiatry 
Outpatient Clinic of Bozok University Faculty of Medical (BUFM) Hospital in Yozgat Province, 
according to the diagnosis, the average of age, sex distribution, and the number of applications 
within the last two years. 
Material and Methods: The diagnosis, age and sex data of the patients who were addmitted 
to BUFM psychiatry outpatient clinic in 2016-2017 were scanned from computer records and 
calculated the disease rates and age averages according to the diagnosis. 
Results: The number of patients who applied to the psychiatry outpatient clinic in 2017 increased 
by 8.7% compared to the number of applications in 2016. Considering distribution of gender 
36,0% of the patients were male and 64,0% were female. In all patients depression was the most 
common diagnosis with 44,2%. Anxiety disorders (23,3%) were the most frequent admissions 
after depression. Schizophrenia rate was 4,7%; bipolar affective disorder rate was 5,1; obsessive 
compulsive disorder rate was 4,0%; attention deficit hyperactivity disorder rate was 1,2%. The 
rates of dementia, posttraumatic stress disorder, sleep disturbances, mental retardation, sexual 
dysfunction, alcohol and substance use disorders were less than 1% for each one. The proportion 
of psychometric tests applied to the patients increased by 32.7% in 2017 compared to 2016. 
Conclusions: Knowing which patients require more help and diagnosis which apply less can 
contribute to the development of special mental health policies in Yozgat Province. 

Keywords: Anxiety; Depression; Mental disorders  
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HACIMUSALAR ve ark.
Psikiyatriye Başvuran Hastaların Tanıları

GİRİŞ
Ruhsal hastalıkların toplum içerisinde yaygınlığının 
bilinmesi, risk altında olan bireylerin saptanması, 
yaş, cinsiyet, ekonomik durum, yerleşim bölgesi gibi 
sosyodemografik verilerin elde edilmesi, uygun tedavi 
planının yapılabilmesinde epidemiyolojik çalışmalar 
önemli rol oynamaktadır (1,2). Psikiyatrik hastalığı 
olanların sağlık hizmeti arama davranışı yaşanılan bölge, 
yaş, cinsiyet, ekonomik düzey gibi sosyodemografik 
verilere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Psikiyatri 
polikliniklerine tedavi başvurusunda bulunan hastaların 
tanılara göre dağılımını bölgedeki sağlık kuruluşunun 
özellikleri de etkileyebilmektedir. Alkol-madde kullanım 
bozuklukları, affektif ve psikotik bozuklukların takip 
ve tedavisi için yataklı ve özelleşmiş kliniklere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Son yıllarda ülkemizde yaygınlaşan 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) toplum 
temelli ruh sağlığı hizmetleri kapsamında ağır ruhsal 
bozukluğu olan hastaların tedavi ve rehabilitasyonunda 
rol almaktadır (3). TRSM’ler   bipolar affektif bozukluk 
(BAB) ve şizofreni tanılı hastaların takip ve tedavisinin 
yapıldığı merkezlerdir. Bu hastalıklar medikal 
tedaviye yanıt verse de tedavinin sürdürülmemesi sık 
alevlenme, polikliniklere sık başvuru ve sık yatışlara 
neden olmaktadır. TRSM’lerin sayılarındaki artış, 
tedavileri bu merkezler tarafından yürütülen hastaların 
psikiyatri polikliniklerine başvurularını azaltacaktır. 
Kültürel özellikler, yerleşim bölgesi, sosyoekonomik 
düzey, yaş ve cinsiyet ruhsal hastalıkların görülme 
sıklığını etkileyebilir (4). Cinsiyet ruhsal hastalıkların 
sıklığını etkileyen önemli bir faktördür. Depresyon 
ve anksiyete bozuklukları kadınlarda daha sık 
görülmekteyken, antisosyal kişilik bozukluğu, alkol 
ve madde kullanım bozuklukları erkeklerde daha sık 
görülmektedir (5). Toplumun ruhsal hastalıklara bakış 
açısı ve damgalama ruhsal hastalığı olan bazı grupların 
tedavi için başvurmalarına engel olabilir (6). Toplumsal 
olarak ruhsal hastalıklarla ilgili damgalanma azaldıkça 
psikiyatri polikliniklerine başvuru sayıları artmaktadır. 
Bir bölgede psikiyatri polikliniğine başvuru sayılarının, 
cinsiyet, yaş ve tanılara göre dağılımının bilinmesi o 
bölgedeki sağlık hizmetlerinin planlanmasında etkili 
olabilir. Bu çalışmada Yozgat ili Bozok Üniversitesi Tıp 
Fakültesi (BÜTF) Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne 
başvuran hastaların tanılara göre oranları, hastaların 
yaş ortalamaları, cinsiyete göre dağılımları ve son iki 

yıl içerisindeki başvuru sayılarının karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.
 
YÖNTEM
BÜTF Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri 
Polikliniği’ne 2016 ve 2017 yıllarında başvuruda bulunan 
hastaların kayıtlarının geriye yönelik incelenmesi sonucu 
elde edilen veriler değerlendirildi. Polikliniğimizde 
DSM-5 tanı kriterlerine (7) göre konulan psikiyatrik 
tanılar, yaş, cinsiyet ve uygulanan psikometrik test 
bilgileri tarandı. Olguların yaş, cinsiyet, hastalık tanıları 
gibi sosyodemografik verilerin tanımlayıcı istatistikleri 
hesaplandı. Çalışma Yozgat Bozok Üniversitesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır 
(2017-KAEK-189_2018.05.30_03).
 
BULGULAR
BÜTF Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri 
Polikliniği’ne 2016 yılında 6647, 2017 yılında ise 7225 
hasta başvurusu gerçekleşmiştir. Başvuru sayısı 2017 
yılında bir önceki yıla göre %8,7 artmıştır. Cinsiyet 
dağılımına bakıldığında 2016 yılında hastaların 
%36,8’sı (n=2446) erkek, %63,2’si (n=4201) kadın, 
2017 yılında ise %36’sı (n=2601) erkek, %64’ü (n=4624) 
kadınlardan oluşmaktaydı. Hastaların yaş aralığı 2017 
yılında 10 ile 108 arasında değişmekteydi. Polikliniğe 
başvuranların tanıları DSM-5 tanı ölçütlerine (7) göre 
konulmaktaydı.  Depresyon bütün başvurular içinde 
%44,2 ile en sık tanı grubuydu. Depresyon hastalarının 
yaş ortalamaları 44,22±17,18 idi. Depresyon hastaları 
hastalığın şiddetine göre gruplandığında hafif düzeyde 
depresyonu olanlar bütün depresyonların %17,5’ini orta 
şiddetli depresyonlar ise %82,5’ini oluşturmaktaydı. 
Depresyondan sonra en sık başvuru %23,3 ile anksiyete 
bozukluğu grubundan oluşmaktaydı. Yaygın anksiyete 
bozukluğu (YAB), anksiyete bozuklukları içerisinde 
%61,1 ile en sık konulan tanıydı ve bütün başvuruların 
%13,7’sini oluşturmaktaydı. Şizofreni oranı %4,7 yaş 
ortalaması 42,59±16,50, BAB oranı %5,1 yaş ortalaması 
39,29±13,34’dü. Obsesif kompulsif bozukluk oranı 
%4,0 yaş ortalaması 35,62±12,24’tü. Dikkat eksikliği 
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) oranı %1,2 yaş 
ortalaması 17,85±7,01’di. 
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Demans, travma sonrası stres bozukluğu, uyku 
bozuklukları, mental retardasyon, cinsel işlev 
bozukluğu, alkol ve madde kullanım bozukluklarının 
başvuru oranları her biri için %1’in altındaydı (Tablo 1). 
Hastalara uygulanan psikometrik testlerin oranı 2017 
yılında 2016 yılına göre %32,7 artmıştır (Tablo 2) .

TARTIŞMA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
2016-2017 yılı Yozgat ili nüfus artış hızı % -0,57 (8) 
olmasına rağmen 2017 yılında BÜTF Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran 
hasta sayısında bir önceki yıla göre artış olduğu 
görülmektedir. Bu ruhsal hastalıkların sıklığının 
artışından daha çok hastaların yardım arama 
davranışının artması ve hastaların üniversite psikiyatri 

polikliniğini tercih etmeleri ile açıklanabilir. Yozgat ili 
genelinde kadınların nüfusa oranı %50,11 (9) olmasına 
rağmen kadın hastaların polikliniğe başvuru oranı %64 
ile erkek hastalara göre belirgin derecede fazlaydı. 
Ülkemizde yapılan çalışmalarda kadınların psikiyatri 
polikliniğe başvuru oranları %65,7 ile %68,1 aralığında 
bildirilmiştir (10,11,12).  Bizim çalışmamızın sonuçları da 
bu çalışmaların sonuçları ile benzerdir. Bu sonuç ruhsal 
hastalıkların biyolojik ve sosyal nedenlerle kadınlarda 
daha sık görülmesi ve kadınların daha çok yardım arama 
davranışında bulunmalarıyla ilişkili olabilir (5). Tanılara 
göre bakıldığında depresyon (%45,8), en sık konulan 
tanı grubunu oluşturuyordu. Ülkemizdeki yapılan 
benzer çalışmalarda da duygudurum bozuklukları 
ve bunlar içinde depresyon en sık konulan tanı iken 
bunu anksiyete bozuklukları ve psikotik bozukluklar 

2016 2017

Tanı % Yaş
Ort±SS

% Yaş
Ort±SS

Depresyon %44,12 (n=2933) 41,54±16,98 %45,24 (n=3269) 44,22±17,18

Anksiyete bozuklukları %29,74 (n=1977) 42,19±15,82 %23,32 (n=1685) 42,14±16,10

Bipolar affektif 
bozukluk

%4,09 (n=272) 37.40±12,87 %5,13 (n=371) 39,29±13,34

Şizofreni %3,98 (n=265) 39.52±17.03 %4,69 (n=339) 42,59±16,50

Obsesif kompulsif bozukluk %4,61 (n=307) 33,77±13,42 %4,04 (n=292) 35,62±12,24

Dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğu

%2,16 (n=144) 15.83±6,67 %1,23 (n=89) 17,85±7,01

Psikometrik testler 2016 2017 Değişim oranı %

MMPI 106 157 46,2

WISC-R 12 19 58,3

Hacettepe kişilik envanteri 14 21 50,0

MMSE 124 258 108,0

MOCA 104 46 -55,7

Beck depresyon envanteri 156 114 -27,0

Kent E.G.Y zeka testi 114 221 93,8

Toplam 630 836 32,7

MMPI: Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, WISC-R: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği

MMSE: Mini Mental Durum Değerlendirme,  MOCA: Montreal Bilişsel Değerlendirme

Tablo 1: Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların tanılarının yıllara göre dağılımı.

Tablo 2. Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalara uygulanan psikometrik testlerin yıllara göre dağılımı
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izlemektedir (10,12). Bizim çalışmamızın sonuçları da 
bu çalışmalarla uyumludur. 

Anksiyete bozuklukları içerisinde en sık karşılaşılan 
grubu oluşturan YAB bütün tanıların ise %13,5’ünü 
oluşturuyordu. Ülkemizde psikiyatri polikliniğine 
yapılan başvurular arasında YAB sıklığı Özcan ve 
arkadaşlarının çalışmasında (13) %10,3, Tümkaya 
ve arkadaşlarının çalışmasında (12) %12,5 oranında 
bulunmuştur. 

Çalışmada bölgede hizmet veren hastanelerden 
sadece birinin verilerinin iki yıllık bir zaman dilimi 
içerisinde değerlendirilmiş olması en önemli 
kısıtlılıkları oluşturuyordu. İl genelinde psikiyatri 
uzmanı bulunduran bütün hastanelerdeki verilerin 
değerlendirilmesi ve saha çalışmalarının yapılması 
daha uygun olacaktır. 
 
SONUÇ 
Ruhsal hastalıklarda damgalanma önemli bir sorundur 
ve kişilerin tedavi arama davranışını etkileyebilir. 
Toplumun psikiyatrik hastalıklara bakış açısı değiştikçe 
ruhsal şikâyeti olan kişilerin yardım arama davranışı da 
artmaktadır. Psikiyatri polikliniklerinde depresyon ve 
anksiyete bozuklukları en sık konulan iki tanı grubunu 
oluşturmaktadır. Her ikisi de kadınlarda erkeklerden 
daha fazla görülmektedir. Kadınlar ve genç nüfus 
psikiyatri poliklinik hizmetini daha çok kullanan grubu 
oluşturmaktadır. Hangi hastaların daha çok yardım 
talebinde bulunduğu ve daha az başvuru yapan hasta 
gruplarının bilinmesi tedavi hizmetlerinin daha etkin 
bir şekilde planlanabilmesine ve Yozgat iline özel ruh 
sağlığı politikaları geliştirilmesine katkı sağlayabilir. 
Yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. 
Çalışma için finansal destek alınmamıştır. 

KAYNAKLAR
1. Öztürk O, Uluşahin A. Ruhsal Bozuklukların Epidemiyolojisi. Ruh 
Sağlığı ve Bozuklukları, Cilt I, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri, 2008 s. 
225-41. 
2. Lin E, Goering P, Offord DR, Campbell D, Boyle MH. The use of 
mental health services in Ontario: epidemiologic findings. Can J 
Psychiatry. 1996; 41:572-7.
3. Alataş G, Karaoğlan A, Arslan M, Yanık M. Toplum Temelli Ruh 
Sağlığı Modeli ve Türkiye'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Projesi. 
Nöropsikiyatri Arşivi 2009;46 Özel Sayı: 25-9.

4. Güleç C. Toplum ruh sağlığı açısından psikiyatrik epidemiyoloji. 
Bertan M, Güler Ç, editörler. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara: 
Güneş Kitabevi, 1995. s. 442-453.
5. Ünal S, Özcan E, Depresyonda hazırlayıcı, ortaya çıkarıcı ve ko-
ruyucu etkenler. Anatolian Journal of Psychiatry 2000;1:41-8
6. Arslantaş H, Gültekin BK, Söylemez A, Dereboy F. Bir üniver-
site hastanesi psikiyatri polikliniğine ilk kez başvuran hastaların 
damgalamayla ilgili inanç, tutum ve davranışları. ADÜ Tıp Fakültesi 
Dergisi. 2010;11:11-7
7. Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 
Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5) Tanı Ölçütleri Başvuru 
Elkitabı’ndan çev. Köröğlu E. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 2013.
8. www.tuik.gov.tr/preıstatistiktablo.do?istab_id=1590
9. www.tuik.gov.tr/preıstatistiktablo.do?istab_id=945
10. Yağcı İ, Akbulut N, Kıvrak Y, Özçetin A, Ataoğlu A, Bir Üniversite 
Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemo-
grafik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki. Düzce Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014;4:14-8.
11. Özçetin A, Özkan M, Ataoğlu A, İçmeli C. Bir üniversite hastanesi 
psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özel-
likleri, tanılar ve depremle ilişkileri. Düşünen Adam. 2002;15:149-57.
12. Tümkaya S, Özdel O, Değirmenci T, Kalkan Oğuzhanoğlu N, Bir 
üniversite hastanesi psikiyatri polikliniği hastalarında psikiyatrik 
tanı ve tedavi: Bir yıllık geriye dönük araştırma. Anatolian Journal of 
Psychiatry 2005;6:36-40.
13. M Özcan, F Uğuz, AS Çilli. Ayaktan Psikiyatri Hastalarında Yaygın 
Anksiyete Bozukluğunun Yaygınlığı ve Ek Tanılar. Türk Psikiyatri 
Dergisi. 2006; 17:276-85.

HACIMUSALAR ve ark.
Psikiyatriye Başvuran Hastaların Tanıları

Bozok Tıp Derg 2018;8(4):118-121
Bozok Med J 2018;8(4):118-121



ÖZET
Amaç: Over torsiyonu nadir görülen ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek jinekolojik acillerden 
birisidir. Over torsiyonu tanısında inflamasyon markırları ve görüntüleme yöntemleri sıklıkla kul-
lanılmasına rağmen akut batın yapan diğer acillerden nonspesifik karın bulguları nedeniyle ayrımı 
oldukça zordur. Biz bu çalışmada over torsiyonunda nötrofil-lenfosit oranının (NLR) tanısal değe-
rini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak planlana çalışmaya toplamda 60 hasta dahil edildi. Hasta-
lar eşit olarak 3 gruba ayrıldı: Grup 1 (follikül kist grubu), Grup 2 (basit kist grubu), Grup 3 (over 
torsiyonu grubu). Hasta grupları demografik özellikleri ve laboratuar parametrelerine göre karşı-
laştırıldı.
Bulgular: Grup3’ün yaş ortalaması Grup 1’e göre anlamlı olarak daha düşüktü (p=0.012). WBC ve 
NLR oranları Grup 3’te diğer gruplara göre anlamlı bir şekilde daha yüksekti (p<0.001). NLR’nin 
sensitivite ve spesifisitesi %90 ve %87.50 iken, WBC için bu değerler %85 ve %77.5 olarak bulundu. 
Sonuç: Acil koşullarda kolay ve ucuz bir tanı imkanı sağlayan NLR over torsiyonu tanısında faydalı 
bir parametre olarak kullanılabilir.

Anahtar Sözcükler: Akut batın; Nötrofil-lenfosit oranı; Over kisti; Over torsiyonu

ABSTRACT
Purpose: Ovary torsion is one of the gynecologic emergencies which is rare but has a potential of 
serious complications. Although inflammation markers and imaging methods are commonly used 
in the diagnosis of ovary torsion, its differentiation from other causes of acute abdomen is quite 
difficult because of the nonspecific abdominal signs. In our study, we investigated the diagnostic 
value of neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) in over torsion.
Materials and Methods: A total of 60 patients were included in this retrospectively planned 
study. Patients were equally divided into three groups: Group 1 (follicule cyst group), Group 2 
(simple cyst group), Group 3 (ovary torsion group). Patient groups were compared according to 
demographic characteristics and laboratory parameters.
Results: The mean age of group 3 was significantly lower than group 1 (p=0,012). The WBC and 
NLR ratios were significantly higher in group 3 when compared to other groups (p<0,001). The 
sensitivity and specifity of NLR was 90% and 87,5%, while these values were found as 85% and 
77,5% for WBC.
Conclusion: NLR, which allows easy and cheap diagnosis in emergency conditions, can be used as 
a useful parameter in the diagnosis of ovary torsion.  

Keywords: Acute abdomen; Neutrophil-lymphocyte ratio; Ovary cyst; Ovary tortion 
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GİRİŞ
Over torsiyonu over pedinkülünün kendi aksisi 
etrafında inkomplet veya komplet olarak dönerek 
dolaşımının bozulması ile seyreden nadir rastlanan 
jinekolojik bir acil durumdur. Diğer vasküler patolojilere 
benzer şekilde, over torsiyonlarında da venöz dönüşün 
azalması, overlerin büyümesi, intertisiel hemoraji, 
ödem oluşur. Ardından izleyen arterial akım bozulması 
ile over kısmi rüptürü, iskemi ve nekroz görülür. Bu 
süreçteki klinik bulgular, ani başlayan karın ağrısı 
bulantı kusma lökositoz ateş gibi nonspesifik bulgular 
olduğundan tanı ve tedavide gecikmeler görülebilir 
(1,2). 

Over torsiyonu tanısında enflamatuar belirteçler, gri 
skala ultrasonografi, dopler ultrasonografi ve tomografi 
gibi çeşitli tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak doğru 
tanı nonspesifik bulgular nedeni ile çoğu zaman zordur 
(3,4). Bu nedenle tanı amaçlı iskemi modifiye albumin, 
interleukin-6 ve TNF-alfa gibi birçok marker daha önce 
kullanılmıştır (5). Beyaz küre (WBC) sayısındaki artış 
enflamasyonun gösterilmesinde klinikte ilk ve en sık 
kullanılan belirteçtir ve over torsiyonu vakalarında 
WBC sayısısnın arttığını gösteren çalışmalar vardır (6). 
Bunun yanı sıra enflamatuar hastalıkların prognozunu 
tahmin etmek için, trombosit-lenfosit oranı, prognostik 
nutrisyon indeksi ve nötrofil-lenfosit oranı (NLR) 
gibi birçok enflamasyon tabanlı skorlama sistemi 
kullanılmıştır (7). Dolaşımdaki nötrofiller ve lenfositlerin 
sayımlarından elde edilen NLR, invaziv olmayan şekilde 
ölçülebilir, periferik kanda kolaylıkla tespit edilebilir ve 
ek maliyet gerektirmez.

Biz bu çalışmada, over torsiyonu düşünülen acil 
jinekolojik hastalarda NLR’nin tanısal doğruluğunu 
tespit etmeyi amaçladık. 
 
MATERYAL ve METOD
Çalışma Grupları ve Çalışma Planı
Bu çalışma lokal etik kurul ve hastane yönetimi onayı 
alındıktan sonra Medicana Konya Hastanesi Kadın ve 
Doğum Hastalıkları Kliniğinde yapılmıştır. 
Retrospektif olarak yapılan çalışmaya Ocak 2016-Aralık 
2018 tarihleri arasında over kisti nedeniyle takip ve 
tedavisi yapılan hastalar dahil edildi. Çalışma verileri 
hasta dosyalarından ve bilgisayar kayıtlarından elde 

edildi. Hastalar 3 gruba ayrıldı ve her grupta 20 hasta 
olacak şekilde çalışma verileri toplandı. Yeterli hasta 
sayısına ulaşan grupta hasta alımı durduruldu. Hasta 
grupları şu şekilde oluşturuldu;
Grup 1 (Follikül Kist Grubu): 4 cm altındaki basit folikül 
grubu
Grup 2 (Basit Kist Grubu): 4 cm üzerinde büyüklüğe 
sahip folikül kistleri
Grup 3 (Over Torsiyonu Grubu): Torsiyon nedeni ile 
cerrahi tedavi olanlar
Hasta gruplarına ait hastaların demografik verileri ve 
hemogram sonuçları kaydedildi. Ardından gruplar yaş, 
WBC, Hg, RDW, MPV ve NLR’ lerine göre karşılaştırıldı.

İstatistiksel Analiz
Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for Social 
Science) for Windows 15.0 paket programında 
yapıldı. Tanımlayıcı istatistiklerden sürekli değişkenler 
ortalama ± standart sapma şeklinde gösterildi. Sürekli 
değişkenler için gruplar arasında fark olup olmadığı 
One-Way ANOVA ya da Kruskal Wallis varyans analizi 
ile değerlendirildi. İstatistiksel olarak p değerinin 
anlamlı olduğunda hangi grubun farklı olduğunu 
değerlendirmek için Mann-Whitney U çoklu varyans 
analizi kullanıldı. Tanısal parametrelerin doğruluk 
oranlarının tespitinde ROC analiz yapıldı. Her bir tanısal 
parametrenin cut-off , sensitivite, spesifisite, pozitif 
prediktif değer (PPD) ve negatif prediktif değerleri 
(NPD) ayrı ayrı % olarak hesaplandı. Tüm sonuçlar için 
p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR
Grupların demografik ve laboratuvar verilerine ait 
dağılımları Tablo 1’ de özetlenmiştir. 

Bu verilere göre Grup3’ün yaş ortalaması ve Hg 
değerleri Grup 1’e göre anlamlı olarak daha düşüktü 
(p=0.012 yaş için ve p=0.029 Hg için). RDW ve MPV 
değerlerine göre gruplar arasında fark yoktu (p=0.660 
RDW için, p=0.193 MPV için). WBC ve NLR oranları 
Grup 3’te diğer gruplara göre anlamlı bir şekilde daha 
yüksek iken (p<0.001), Grup 1 ve Grup 2 arasında fark 
yoktu (p=0.486 WBC için, p=0.537 NLR için) (Resim 1 
ve 2).
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NLR ve WBC değerlerinin genel doğruluk oranlarına ait 
veriler Tablo 2 ve Resim 3’de verilmiştir. Bu verilere göre 
NLR’nin cut-off değeri 2.77 elde edilmiş ve bu değere 
göre sensitivite, spesifisite, PPD ve NPD’leri sırasıyla 
%90, %87.50, %78.3 ve %94.6 olarak bulunmuştur. 
WBC’nin cut-off değeri ise 8.73 olarak elde edilmiş ve 
bu değere göre doğruluk oranları sırasıyla %85, %77.5, 
%65.4 ve %91.2 olarak bulunmuştur. NLR ve WBC için 
AUC değerleri sırasıyla 0.925 ve 0.86 olarak tespit 
edilmiştir.

Tablo 1. Verilerin Gruplara Göre Dağılımı

£p=0.012 Grup 1’e göre, #p<0.001 diğer gruplara göre,
¥p=0.029 Grup 1’e göre *p<0.001 diğer gruplara göre,
(WBC: Beyaz küre sayısı, Hg: Hemoglobin, RDW: Kırmızı küre dağılım 
aralığı, MPV: Orta-lama trombosit hacmi) NLR: Nötrofil/Lenfosit 
Oranı

Tablo 2. WBC ve NLR’nin tanısal doğruluk oranları

 

Resim 2. Grupların NLR ortalamalarına göre dağılımı

Resim 3. Gruplara göre ROC analizi

TARTIŞMA
Biz bu çalışmamızda NLR 'nin over torsiyonlarında 
yüksek olduğunu ve klinik kullanımının uygun olduğunu 
tespit ettik.
 
Over torsiyonu doğru tanı ve tedavi yapılmadığı 
takdirde over’in kaybı, fertilitenin etkilenmesi peritonit 
gelişimi ile birlikte ölüme kadar gidebilen bir tabloya 
sebep olur (5). Overin destek ligamentleri; utero-
ovarian ligament, broad ligament ve broad ligamentin 
bir katlantısı olan ve overe ait vasküler yapıların yer 
aldığı infundibulopelvik ligamenttir. İnfundibulopelvik 
ligamentin kendi etrafında dönmesi sonucu arterial, 

Sensitivite Spesifisite Cut-off 
değeri

AUC PPD  NPD

WBC %85 %77.5 8.73 %86 %65.4 %91.2

NLR %90 %87.5 2.77 %92.5         %78.3         %94.6

(AUC: Eğri altında kalan alan, PPD: Pozitif prediktif değer, 
NPD: Negatif Pre-diktif Değer)

Grup 1 
(n=20)

Grup 2 
(n=20)

Grup 3 
(n=20)

Yaş (yıl)  36.80 ± 1.39   29.47 ± 1.11  27.45 ± 1.17£

WBC (x109/L)    8.10 ± 2.20     7.38 ± 1.51  11.46 ± 2.83#

Hg (g/dL)  13.02 ± 1.06   11.46 ± 2.83  12.11 ± 1.34¥

RDW (%)  15.11 ± 1.70   15.38 ± 1.77  14.79 ± 2.00

MPV (fL)    7.89 ± 1.65   7.772 ± 1.50    8.14 ± 1.14

NLR    2.11 ± 0.77     2.24 ± 0.93    7.27 ± 5.12*

Resim 1. Grupların WBC ortalamalarına göre dağılımı
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venöz ve lenfatik akım engellenir. Bu durumun sonucu 
overde ödem gelişir ve gelişen ödem zaten azalmış olan 
arterial akımı daha da azaltır. Arterial akımdaki azalma 
iskemiye yol açar ve iskemi sonucu nekroz, infarkt ve 
lokal hemoraji oluşur. Nekroza giden over dokusu 
fonksiyonunu kaybeder (8). 
 
Over torsiyonu kadınlarda reprodüktif dönem boyunca; 
prepubertal, pubertal, reproduktif, perimenapozal, 
menapozal dönemlerde görülebilir (9,10). Perimenarşal 
yaş grubunda ve postmenapozal grupta daha az yaygın 
olduğunu (%17.2) belirten çalışmalar da vardır (11). 
Sahlu ve arkadaşları, 53 torsiyon hastasında torsiyonun 
görüldüğü yaş aralığını 20-29 olarak bulmuşlardır 
(12). Bu çalışmayla uyumlu olarak bizim çalışmamızda 
da torsiyon grubunda ortalama yaş 27,4 olarak diğer 
gruplardan düşük olarak bulunmuştur. 
 
Over torsiyonlarında klinik bulgular torsiyonun 
şiddetine göre değişkenlik gösterir. Yaygın görülen klinik 
semptomları medikal tedaviye yanıt vermeyen dirençli 
karın ağrısı, bulantı-kusma ve ateştir. Tam torsiyonlarda 
tanının da gecikmesine bağlı olarak peritonit ve akut 
batın tablosu görülebilir. Mevcut klinik seyir tüm akut 
batın yapan patolojilere benzer şekilde nonspesifik 
olduğundan over torsiyonu tanısını koymak her zaman 
kolay olmamaktadır (13). Tanıdaki gecikmeler over 
kaybı ve dolayısıyla fertilitenin azalmasının yanı sıra 
ölüme kadar uzanan ciddi komplikasyonlara yol açabilir. 
Bu nedenle erken tanı oldukça önemlidir. 
 
Over torsiyonlarında tanı klinik, laboratuvar ve 
görüntüleme yöntemlerinden oluşmaktadır. Over 
torsiyonu akut batına neden olan bir patoloji 
olduğundan karın ağrısı, bulantı-kusma ve ateş 
gibi klinik bulguların tanısal değeri sınırlıdır. Over 
torsiyonu akut inflamatuar bir durum olması 
nedeniyle, enflamasyona cevap olarak WBC, C-reaktif 
protein, D-dimer gibi belirteçler artış gösterebilir. 
Kart ve ark., yapmış oldukları deneysel çalışmalarında 
over torsiyonlu olgularda D-dimer düzeyini yüksek 
bulmuşlardır (14). C-reaktive protein inflamatuar 
olaylarda yükselen bir akut faz reaktanıdır (15). Chi ve 
ark. akut abdominal ağrılarda CRP nin tanısal değerinin 
yüksek olduğunu vurgulamışlardır (16). Mazouni ve 
ark., yaptıkları çalışmada adneksiyal torsiyon tanısı 

almış olan hastaların lökosit (WBC) sayısındaki artışı 
%36.5-64 oranında bulunmuştur (17). Ercan ve ark., 
over torsiyonu olan hastalarda WBC değerinde anlamlı 
artış bulmuşlardır (18). Biz çalışmamızda over torsiyonu 
olan grupta WBC değerlerini anlamlı olarak diğer 
gruplardan daha yüksek tespit ettik (p<0.001). Nötrofil-
lenfosit oranı (NLR) kardiyovasküler hastalıklarda, 
malignitede, diyabet, hipertansiyonda, otoimmun 
hastalıklarda biomarker olarak çalışılmaktadır (19-
22). NLR, jinekoloji ve obstetrik hastalıklarda da 
sıklıkla kullanılmaktadır. Endometriozis, endometriyal 
kanser, pelvik inflamatuvar hastalık, preterm doğum, 
yumurtalık kanseri, servikal kanser, gestasyonel 
trofoblastik hastalık, hiperstimülasyon sendromu 
(OHSS), endometriyal hiperplazi, gestasyonel 
diyabet, preeklampsi  gibi bir dizi hastalığın pozitif 
bir belirteci olduğu bildirilmiştir (23-25). Soysal 
ve ark., NLR nin preoperatif over kisti ve torsiyon 
ayrımında kullanılabileceğini ancak over kist rüptürü 
ve torsiyonu ayırt etmede tanı değerinin olmadığını 
belirtmişlerdir (24). Ercan ve ark., ovaryan torsiyon 
grubunda NRL oranının yüksek olduğunu bulmuşlardır 
(18). Tanrıkulu ve ark., intestinal iskemi olgularında 
NLR'nin anlamlı olarak yüksek olduğunu bildirmişlerdir 
(25). Biz çalışmamızda over torsiyonu olan grupta NLR 
değerlerini anlamlı olarak diğer gruplardan daha yüksek 
tespit ettik (p<0.001). Elde ettiğimiz bu sonuçlarda 
literatürle uyumlu idi.
 
MPV ve RDW artışının akut apandisit gibi inflamatuar 
olgularda arttığını vurgulayan çalışmalar olmasına 
rağmen, adneksiyal torsiyon ile MPV arasında hiç bir 
bağlantı olmadığını işaret eden çalışmalar da vardır 
(19,24). Biz çalışmamızda RDW ve MPV ye göre gruplar 
arasında fark tespit etmedik (p=0.660 RDW için, 
p=0.193 MPV için).
 
Over torsiyonunda ultrasonografi genellikle kullanılan 
bir tanı metodudur. Torsiyonun ultrasonografi bulguları; 
anormal over pozisyonu, ovaryumda ekspansiyon, kist 
varlığı cul de sac da sıvı varlığı olarak bilinir. Dopler 
ultrasonografi bulguları önce venöz sonrasında arterial 
kan akımı yokluğu olarak tespit edilir ancak halen 
tanıda bir takım yetersizlikleri mevcuttur (26). Overler 
torsiyone olmasına rağmen %60 vakada kan akımı 
hem venöz hem arterial olarak saptanmaktadır (27). 
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Biz çalışmaya dahil edilen grupları belirlemede ve 
ameliyat kararlarına yardımcı olmada ultrasonografiyi 
kullandık.  Ancak çalışmada bu testlerin tanısal 
doğruluğu çalışmayı komplike hale getireceğinden 
değerlendirmedi.
 
Sonuç olarak NLR over torsiyonu tanısında faydalı bir 
parametre olabilir. Özellikle acil koşullarda kolay ve 
ucuz bir tanı imkanı sağlamakta, gecikmenin neden 
olabileceği muhtemel over kaybı ve daha ciddi peritonit 
den ölüme kadar uzanan komplikasyonlara da engel 
olmaktadır.
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ÖZET
Giriş ve amaç: Deri kanserleri en sık görülen kanserlerden biridir. Bu kanserler non melanom 
ve melanom olarak genellikle iki grup altında incelenir ve çoğu nonmelanomadır. Deri kanser-
lerinin insidansı ve mortalite oranları tüm dünyada giderek artmaktadır. Bu çalışmada hücre içi 
antioksidanlar olan superoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), redükte glutatyon (GSH), glutatyon 
redüktaz (GR), glutatyon peroksidaz (GPx) gibi moleküller ile oksidatif stres belirteci olan malon-
dialdehit (MDA) değerlerini deri kanseri hastalarında incelemek istedik.
Materyal ve metod: Prospektif çalışma modifiye edilen Dünya Helsinki Deklarasyonu'na göre 
uygulandı. Bu çalışma üniversite hastanesinin dermatoloji departmanında yapıldı. Çalışmaya 30 
deri kanseri hastası ve 30 sağlıklı gönüllü alındı. Çalışmaya katılanların serumlarında hücre içi 
antioksidantlar ve malondialdehit seviyeleri değerlendirildi 
Bulgular: Çalışma 33 erkek (%55), 27 kadın (%45) olmak üzere toplam 60 kişi ile gerçekleşti-
rilmiştir. Çalışmaya katılan kişilerin hasta ve kontrol grubuna göre yaş ve cinsiyet değişkenleri 
karşılaştırılmış aralarında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). GPx, GR, GSH, SOD, MDA, 
CAT değerlerinin, hasta ve kontrol grup ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemli bu-
lunmuştur (p<0.05).
Sonuç: Bu çalışma deri kanseri hastalarında antioksidan serum düzeylerinin azaldığını ve oksida-
tif stres belirteci olan MDA’nın yüksek olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Sözcükler: Deri kanseri; Superoksit dismutaz; Katalaz

ABSTRACT
Introduction and objectives: Skin cancers are one of the most common cancers. These 
cancers are usually examined under two groups as non-melanomas and melanomas, and most 
nonmelanomas are . The incidence and mortality rates of skin cancers are increasing all over the 
world. In this study, we want to investigated the intracellular antioxidants such as superoxide 
dismutase (SOD), catalase (CAT), reductase glutathione (GSH), glutathione reductase (GR), 
glutathione peroxidase (GPx) and malondialdehyde (MDA) values, which are oxidative stress 
markers, in skin cancer patients
Material and method: The prospective study was carried out according to the modified World 
Helsinki Declaration. This study was done in the dermatology department of the university 
hospital. Thirty skin cancer patients and 30 healthy volunteers were included in the study. 
Intracellular antioxidants and levels of malondialdehyde were evaluated of participants in the 
study
Results: The study consisted of 33 men (55%) and 27 women (45%). There was no significant 
difference between the age and gender variables of the study participants according to the 
patient and control group (p>0.05). The difference between GPx, GR, GSH, SOD, MDA, CAT 
values, patient and control group averages were statistically significant (p<0.05).
Conclusion: This study has shown that antioxidant serum levels are decreased in skin cancer 
patients and MDA, an oxidative stress marker, is high.

Keywords: Skin cancer; Superoxide dismutase; Catalase
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GİRİŞ
Deri kanserleri en sık görülen kanserlerden biridir. Bu 
kanserler non melanom ve melanom olarak genellikle 
iki grup altında incelenir ve çoğu nonmelanomadır 
(1). Deri kanserlerinin insidansı ve mortalite oranları 
tüm dünyada giderek artmaktadır. Bunun en önemli 
sebeplerinden biri stratosferik ozon kaybından ötürü, 
yeryüzüne ulaşan ultraviole radyasyon miktarının 
artmasıdır (2). Tanı koymak için son yıllarda 
dermatoskop çok önemli bir metod olmasına rağmen 
kesin tanı histopatolojik değerlendirme ile konulur (1). 
 Aerobik organizmalar enzimatik ve nonenzimatik 
kısımlarından oluşan antioksidan sistem ile oksijen 
toksisitesinden korunurlar. Reaktif oksijen türlerinin 
artması ve antioksidan defans sisteminin azalması 
oksidatif stres olarak tanımlanır (3). Kanser gelişimi 
başlangıç, hızlanma, progression, olmak üzere üç 
önemli evresi olan kompleks bir durumdur. Reaktif 
oksijen türlerinin karsinogenezin bütün bu üç evrede 
de olduğu gösterilmiştir (4,5). Reaktif oksijen türleri 
özellikle DNA ve hızlı bölünen hücreleri etkileyerek 
mutasyonlara sebep olabilir (6). Bu mutasyonların 
sonucu olarak kanser gelişimi kolaylaşır. Antioksidan 
sistem hasar öncesi radikal oluşumunu önler, oksidatif 
hasarı onarır, hasara uğramış molekülleri temizler ve 
mutasyonları önler. Sonuçta karsinogenezi önleyebilir 
(5,7). Deri kanseri ile antioksidan defans sistemi 
arasındaki bağlantıyı gösteren çalışma azdır ve çelişkili 
sonuçlar vardır.  

Bu çalışmada hücre içi antioksidanlar olan superoksit 
dismutaz (SOD), katalaz (CAT), redükte glutatyon 
(GSH), glutatyon redüktaz (GR), glutatyon peroksidaz 
(GPx) gibi moleküller ile oksidatif stres belirteci 
olan malondialdehit (MDA) değerlerini deri kanseri 
hastalarında incelemek istedik. 
 
MATERYAL-METOD
Bu prospektif çalışma modifiye edilen Dünya Helsinki 
Deklarasyonu'na göre uygulandı. Yüzüncüyıl Üniversite 
hastanesi etik kurulunun , 02-06-2015 tarihli ve 91 sayı 
numaralı onayı alındıktan sonra çalışmaya başlandı. 
Bu çalışma üniversite hastanesinin dermatoloji 
departmanında yapıldı. Çalışmaya 30 deri kanseri 
hastası ve 30 sağlıklı gönüllü alındı. Hastaların tanısı 
klinik, patolojik ve immunhistokimyasal olarak konuldu. 

Kontrol grubu deri kanseri olmayan, başka hastalıklar 
veya kozmetik işlemler yaptırmak için başvuran veya 
rutin kontrol amacıyla gelen gönüllülerden seçildi. 
Çalışmada dışlanma kriterleri; antioksidan ve vitamin 
desteği almış olması, sistemik hastalığı, ilaç kullanımı, 
alkol tüketimi, enfeksiyon hastalığı varlığıdır.

Örneklerin alınması 
Kan örnekleri sabah brakial venden boş tüplere alındı. 
Örnekler 10 dakika 5000 rpm’de santrifüj edildi. Alınan 
serumlar incelenene kadar -80 derecede saklandı. 

Süperoksit dismutaz (SOD) tayini 
Süperoksid dismutaz tayin için Williams ve 
arkadaşlarının metodu kullanıldı. Meydana gelen 
absorbans değişimi 505 nm’de ölçülerek enzim aktivitesi 
hesaplandı. Her bir standardın konsantrasyonuna karşı, 
yüzde inhibisyonu ile çizilen eğriden enzim aktivitesi U/
m1 olarak bulundu (8).

Katalaz (CAT) enzim aktivite ölçümü  
CAT enzim aktivitesi substrat olarak hidrojen peroksit 
kullanarak saptandı. Aebi ve arkadaşlarının yöntemi  
kullanıldı (9). CAT seviyesi ölçülmeden önce serum 
örnekleri, 7.4 pH'de,  Tris ve HCl ile dilüe edildi. Sonra 
2.5 mL alınan, bu substrat (50 mmol/L Tris ve  HCl 
oluşan) karıştırıldı. Enzimin absorbans değişimi 240 
nm’de spectofotometre ile ölçüldü. Değerler U/m1 
olarak hesaplandı.

Redükte glutatyon (GSH) tayini
İndirgenmiş glutatyon (GSH), eritrositte bulunan 
sülfidril gruplarının DTNB (5’,5’-(2-ditiobis nitrobenzoik 
asit) ile reaksiyonu sonucu sarı rengin oluşumu ile 
ölçüldü. Ölçümler spektrofotometre’ de 412 nm’ de 
gerçekleştirildi (10).

Glutatyon peroksidaz (GPx) aktivitesi tayini  
GPx tayini için Randox marka ticari kit kullanıldı. 
Deneyin prensibi Paglia ve Valentine metoduna 
dayanmaktadır. NADPH' nin azalmasına bağlı olarak 340 
nm' de meydana gelen absorbans değişimi ölçülerek 
enzim aktivitesi hesaplandı. Değerler U/L cinsinden 
hesaplanarak yapıldı (11).
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Malondialdehit (MDA) düzeyi tayini 
Yağ asitlerinin, serbest radikallerle reaksiyonu sonucu 
oluşan peroksidasyon ürünlerinden malondialdehit, 
tiobarbutirik asit ile renkli forma girmesi sonucu ölçüldü 
(12). Bir tüp içine  serumdan 200 µl alındı. Üzerine 
800 µl fosfat tamponu ve 25 µl Bütil hidroksi toluen 
çözeltisi ve 500 µl % 30’ luk  trikloroasetik asit eklendi. 
Tüpler vortekste karıştırılarak 2 saat buzda tutuldu. 
Buradan 1 ml’ si alınarak başka tüplere aktarıldı. 
Bunların üzerine 75 µl EDTA,  25 µl Tiobarbitürik asit 
eklendi. Tüpler vortekste karıştırıldı ve 15 dk sıcak suya 
maruz bırakıldı. Sonra oda ısısına getirilerek 532 nm’de 
spektrofotometrede absorbansları okundu. değerler 
μmol/L olarak hesaplandı.

İstatistik Analiz Raporu 
Verilerin analizinde SPSS versiyon 17.0 programından 
yararlanılmıştır. Değişkenlerin normal dağılıma 
uygunluğu histogram grafikleri ve Kolmogorov-Smirnov 
testi ile incelendi. Tanımlayıcı analizler sunulurken 
ortalama, standart sapma ve ortanca değerleri 
kullanılmıştır. Kategorik gözlerde karşılaştırılmalar 
yapılırken Pearson Ki Kare Testi kullanılmıştır. Normal 
dağılım göstermeyen (nonparametrik) değişkenler 
gruplar arasında değerlendirilirken Mann Whitney U 
Testi kullanılmıştır.
 
BULGULAR 
Çalışma 33 erkek (%55), 27 kadın (%45) olmak üzere 
toplam 60 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan 
kişilerin ortalama yaşı 57.7±16.1’dir. Çalışmaya katılan 
hastalarda tanılar incelendiğinde bazal hücreli kanser ( 
BHK) olanların oranı %30 kaposi sarkom olanların oranı 
%6.7, melanom olanların oranı %16.7, merkel hücreli 
kanser olanların oranı %3.3, mikozis fungoides olanların 
oranı %26.7, skuamöz hücreli kanser (SHK) olanların 
oranı %16.7’dir. Hastalık yerleşimi incelendiğinde, 
ekstremitede olanların oranı %33.3, vücutta olanların 
oranı %16.7, yüzde olanların oranı %50.0’dır. Aile 
hikayesi varlığı olanların oranı %20.0, ortalama hastalık 
başlama yaşı 49.4±18.7, ortalama hastalık süresi 
5.0±3.7’dir (Tablo 1).

Çalışmaya katılan kişilerin hasta ve kontrol grubuna göre 
yaş ve cinsiyet değişkenleri karşılaştırılmış aralarında 
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 2).

Tablo 1. Çalışmaya katılan kişilerin demografik özelliklerinin 
ve hastalık öyküsünün incelenmesi

Tablo 2. Hasta ve kontrol grubuna göre cinsiyet ve yaş 
değişkenlerinin karşılaştırılması

GPx, GR, GSH, SOD, MDA, CAT için tanımlayıcı 
istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Tablo 3’de 
verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde hasta ve kontrol grup 
ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemli 
bulunmuştur (p<0.05). 

n %

Cinsiyet Erkek 33 55

Kadın 27 45

Yaş* 57.7±16.1 63

Bazal hücreli kanser 9 30

Kaposi sarkom 2 6.7

Melanom 5 16.7

Merkel hücreli 
kanser

1 3.3

Mikozis fungoides 8 26.7

Skuamöz hücreli 
kanser

5 16.7

Yerleşimi Yüz 15 50

Ekstremite 10 33.3

Vücut 5 16.7

Aile hikâyesi Yok 24 80

Var 6 20

Başlama yaşı* 49.4±18.7 48.5

Hastalık süresi* 5±3.7 4

*Ölçümsel verilerde n yerine ortalama±SS, % değeri yerinede 
medyan değerleri sunulmaktadır.

Grup

Hasta Kontrol p

n % n %
0.795a

Cinsiyet Erkek 17 56.7 16 53.3

Kadın 13 43.3 14 46.7
0.293b

Yaş* 53.5 40-70 65 55-68
aKikare testi, bMann whitney u testi, *Ölçümsel verilerde n 
yerine ortanca, % değeri yerine de persantil (25-75) değerleri 
sunulmaktadır.
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Tablo 3. Tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

TARTIŞMA 
Bu çalışma deri kanseri  hastalarında  hücre içi 
antioksidantların seviyesinin düşük olduğunu ve 
lipit peroksidasyon ürünü olan MDA seviyesinin 
yüksek olduğunu göstermiştir. Reaktif oksijen 
türlerine karşı primer antioksidan enzim SOD’dır 
(13). Bazı çalışmalarda SOD’ın bazı formlarının kanser 
hücrelerinde aktivitesinin azaldığı gösterilmiştir. SOD’ın 
kanserin progresyonunu düzeltebileceği ve kanser 
tedavisi için yeni bir hedef ajan olarak kullanılabileceği 
belirtilmiştir. Ayrıca SOD’ın bazı hayvan modellerinde 
kanser önleyici etkisinin görülmesi gelecek için 
umut vaadeden bir molekül olarak görülmektedir 
(14). Darwish ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
lenfomalı hastalarda SOD seviyelerinin tedavi öncesi 
ve sonrası azalmış olduğu saptanmıştır (15). Sander ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada melanoma dokusunda 
SOD seviyesini yüksek saptamış, nonmelanoma deri 
kanserleri olan SHK ve BHK’da SOD seviyelerini düşük 
saptamıştır. Nonmelenoma deri kanserlerinde azalmış 
antioksidan sistemin karsinogenez ve mutasyonlara 
sebep olacağını buna karşın melanoma hücrelerinde 
metastazı artıracağını belirtmişlerdir (16). Mosad ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise SOD değerleri akut 
lenfositik lösemi, Hodgin lenfoma (HL) hastalığında 
artmış olmasına rağmen Nonhodgkin lenfoma (NHL) 
hastalarında değişmemiştir. Fakat NHL hastalarında 
tedavi öncesi ve sonrası değerlerde kontrole göre  

artış saptanmıştır. Sonuçta tümör hücreleri tarafından 
üretilen serbest oksijen radikalleri malign lenfomalarda 
antioksidan enzim sistem aktivasyonunu değiştirir 
(17). Çalışmamızda SOD değerleri kanserli hastalarda 
düşüktü. Darwish ve arkadaşlarının yaptığı çalışmayı 
desteklemektedir. Bu ise deri tümörlerinde SOD 
değerlerinin etkilendiğini gösterebilir.

CAT enzimi reaktif oksijen ve reaktif nitrojen türlerine 
karşı önemli kilit bir enzimdir. Özellikle tümörlerde 
önemli oranda değiştiği bildirilmiştir. Aslında ilk 
keşfedilen ve en iyi bilinen antioksidan enzim olmasına 
rağmen tam mekanizması açıklanamamıştır (18). Bazı 
otörler kanser hücrelerinde CAT ekspresyonunun 
arttığını ifade etmişlerdir, diğer çalışmalarda ise CAT 
aktivitesinin azalmış olduğu gösterilmiştir. Mosad ve 
arkadaşları CAT seviyelerinin NHL’lı hastalarda arttğını 
göstermişlerdir (17). Jayasree ve arkadaşlarının 
yaptığı çalışmada lenfomalı doğan fareler ile kontrol 
grubu arasında CAT enzim seviyelerinde belirgin bir 
azalma saptamışlardı ve bunun sonucunda reaktif 
oksijen seviyeleri ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir 
(19). Sander ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada  
SHK’da tümör dokusunda CAT enzim seviyesinin 
yüksek olduğunu göstermişlerdir (16). Shen ve 
arakadaşlarının yaptığı metaanaliz çalışmasında 
CAT gen polimorfizminin  kanser için önemli bir risk 
faktörü olacağını belirtmişlerdir. Sebep olarak oksidatif 
strese kanser hücrelerinin daha hassas olacağı öne 
sürülmüştür (20). Bizde çalışmamızda CAT serum 
seviyesinin düşük saptadık. Bu da diğer çalışmalar ile 
uyumlu idi. 

Glutatyon antioksidan defans sistemini sürdürmek 
ve reaktif oksijen türlerini temizlemek için gereklidir. 
Ayrıca DNA ve protein sentezi, enzim aktivitesi, gen 
ekspresyonunda rol oynar. Glutatyon sisteminin 
dengesizliği kanser ve onun progresyonunda önemli 
role sahiptir. Malign hücrelerde yükselmiş glutatyon 
seviyeleri, tümör büyümesi ve proliferatif yanıtla 
ilişkilidir. ilaveten tümör hücrelerinin oksidatif 
strese rezistansına sebep olmaktadır. Sonuçta bu 
özellik tümör hücrelerini kemoterapiye daha dirençli 
olmasını sağlamaktadır (21). Ghalaut ve arkadaşlarının 
yaptığı çalışmada akut lösemili hastalarda lenfosit 
glutatyon seviyelerinin  kontrolden daha yüksek 

Grup n Ortalama ± Std. Sapma p

GPx Hasta 30 0.0573  ±  0.0436 0.001

(U/m1) Kontrol 30 0.5104  ±  0.1302

GR Hasta 30 0.0929  ±  0.0543 0.001

(U/m1) Kontrol 30 0.5477  ±  0.1447

GSH Hasta 30 0.0150  ±  0.0069 0.001

(U/m1) Kontrol 30 0.0606  ±  0.0204

SOD Hasta 30 3.4464  ±  1.5157 0.001

(U/m1) Kontrol 30 8.3320  ±  0.6149

MDA Hasta 30 1.5262  ±  0.1822 0.001

(μmol/L) Kontrol 30 0.7257  ±  0.1037

CAT Hasta 30 0.0788  ±  0.0116 0.001

(U/m1) Kontrol 30 0.3693  ±  0.1270
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olduğunu bildirmişler ve sebebinin oksidatif stresle 
ilgili olabileceğini belirtmişlerdir (22). Navarov ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada tümörlü hastalarda 
glutatyon seviyesi yüksekti (23). Younus ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada lenfomalı hastalarda 
GSH düzeyini düşük bulmuşlardır (14). Şu anki çalışmada 
deri kanserlerinde glutatyon seviyeleri Younus ve ark 
yaptığı çalışmaya benzer olarak düşüktü. Fakat Ghalaut 
ve arkadaşları  ile Navarov ve arkadaşlarını  çalışması 
ile çelişmektedir. 

GPx'ın temel biyolojik rolü oksidatif stresten organizmayı 
korumaktır. Birkaç tümörde seviyesinin değiştiği 
rapor edilmiştir. Ayrıca tümör gelişimini inhibe ettiği 
gösterilmiştir (24). Jayashree ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada lenfomalı doğan farelerde normal farelerle 
karşılaştırıldığı zaman GPx düşük olarak saptanmıştır 
(19). Lu ve ark yaptığı çalışmada deri kanserli farelerde 
GPx seviyesinin arttığını göstermişlerdir (25). Walshe ve 
ark yaptığı çalışmada GPx eksikliğinin ve UV varlığının 
deri skuamöz karsinom  yaptığını göstermişlerdir (26). 
Çalışmamızda da GPx düşük saptanmıştır. Bu ise GPx’ın 
deri kanserini önlemede önemli rolü olabilir. 

GR, glutatyonun rejenerasyonunda görevli olan 
homodimerik enzimdir. Aynı zamanda selenyum 
metabolizmasın da önemlidir (27). Navarro ve 
arkadaşlarının  yaptığı çalışmada tümörlü doğan fareler 
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında GR enziminde fark 
saptanmamıştır (23). Tisdale ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada GR seviyeleri solid tümörlü hastalarda 
yüksek saptanmıştır (28). Çalışmamızda deri kanserli 
hastalarda GR seviyesi literatür ile uyumlu şekilde 
düşük saptandı. 

Lipid peroksidazın son ürünü olan MDA oksidatif stresin 
en önemli göstergelerinden biridir. MDA kokarsinojen 
olarak hareket edebilir. Yapılan çalışmalarda bazı 
kanserlerde seviyelerinin arttığı gösterilmiştir (29). 
Morabito ve ark yaptığı çalışmada HL hastalarında 
serum MDA seviyeleri kontrol grubuna göre yüksek 
saptanmıştır ve sonuçta lipid peroksidasyon ürünlerinin 
HL’de bir faktör olacağını belirtmişlerdir (30). Kaya ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada HL hastalarda MDA 
seviyeleri tedaviden sonra önemli derecede azaldığı 
görülmüştür (31). Güven ve ark yaptığı çalışmada HL’de 

MDA seviyeleri yüksek saptanmıştır (32).  Sander ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada melanom ve SHK’li 
vakalarda MDA seviyelerinin attığı gösterilmiştir 
(16). Bu çalışma da Sander ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmayı desteklemektedir. Bu ise deri kanserlerinde 
MDA’nın önemli bir parametre olduğunu gösterebilir. 
Czajkowski ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada deri 
kanseri olan melanom hastalarının, cerrahi önce ve 
sonrası, CAT ve GPx değerleri incelenmiş ve sonuçta 
GPx artmış olmasına rağmen bunların melanomanın 
prognozunda ve gelişiminde önemli olmadığını 
belirtmişlerdir (33). Çalışmamız bu çalışmadan  farklı  
biçimde, bu değerlerin deri kanseri hastalarında önemli 
olduğunu göstermektedir. 
Han ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada deri kanserleri 
olan melanom, SHK ve BHK ile SOD gene mutasyonu 
ilişki saptamamışlardır (34). Çalışmamızda gen 
incelenmemesine rağmen, SOD değerlerinde değişiklik 
saptanmıştır
Lu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada SOD ve GPx aşırı 
eksprese eden farelerde, deri kanseri insidansında 
artma olduğunu belirtmişlerdir (35). Çalışmamızda 
değerler serumda incelendi. Doku düzeyinde 
değerlendirilmedi. Doku düzeyinde farklı sonuçlar elde 
edebilirdik.
Pence ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada epidermal 
karsinogenez maruziyeti sonrası fare derisinde GPx, 
SOD ve CAT değerlerinde bazı değişimler olmasına 
rağmen, deri karsinogenezinde antioksidanların 
etkilerinin tartışmalı olduğunu belirtmişlerdir (36).  
Çalışmamız  Pence ve arkadaşlarının çalışmasından 
farklı olarak,  hücre içi antioksidanların deri kanserinde 
önemli olabileceği sonucunu göstermektedir.
Iizawa ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada deri kanserinin 
en önemli sebebi olan ulturaviole radyasyonda meydana 
gelen serbest oksijen radikallerinin temizlenmesinde 
ve bazı enzimlerin aktivitesinde SOD, CAT ve Gpx etkili 
olduğunu belirtmişlerdir (37).  Çalışmamız Iizawa ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmayı desteklemektedir
Antioksidan tedavi ile tümör hastalarında tedavide 
başarılı sonuçlar alındığını gösteren çalışmalar 
mevcuttur. Lenfomalı hastalarda antioksidan tedavi 
ile SOD ve CAT seviyelerinin arttığı ve bunun da 
tedavide etkili olabileceğini göstermiştir. Fakat literatür 
incelendiğinde oksidatif stresin kanserlerde olumlu 
sonuçlarının olduğunu gösteren çalışmalar da vardır 
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(4). Seifirad ve ark.'nın yaptığı çalışmada oksidatif stres 
ve inflamasyonun farzedildiği kadar zararlı olmadığını; 
bu sistemlerin insan vücudunun malignitelere karşı 
doğal savunma sistemi olduğunu; antioksidan tedavinin 
sağlık için faydadan çok zararlı olabileceğini; hatta aşırı 
antioksidan tedavinin  immün sistemi bozup malignensi 
gelişimini tetikleyebileceğini belirtmişlerdir (38).  

Çalışmamızın bazı sınırlılıkları mevcuttur. Birincisi 
çalışılan materyaller serumlarda incelenmiş olup 
tümörlü doku değerlendirilmemiştir. İkincisi  tek  
merkezli ve nispeten hasta sayısının az olmasıdır.

Sonuçta bu çalışma deri kanseri hastalarında 
antioksidan serum düzeylerinin azaldığını ve oksidatif 
stres belirteci olan MDA’nın yüksek olduğunu 
göstermiştir. Bu konunun daha iyi anlaşılması için çok 
merkezli ve hasta sayısının yüksek olduğu çalışmalara 
ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ilimizdeki bireylerde akral melanositik nevüslerin klinik ve  dermosko-
pik özelliklerini değerlendirmektir.
Metod: Bu çalışmada 410 hastaya ait 640 akral melanositik nevüs değerlendirildi. Hastaların yaş 
ve cinsiyet gibi demografik özellikleri ile nevüslerin lokalizasyonları ve dermoskopik paternleri kay-
dedildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan 410 hastanın 240’ı (%58.5) kadın, 170’i (%41.5) erkekti. Hastaların yaş 
ortalaması 27 (7-62) idi. Tüm akral lezyonlar içinde en sık paralel oluk paterni (330, %51.6) saptan-
dı. Kafes benzeri patern 96 (%15.0) lezyonda, fibriler patern 79 (%12.3) lezyonda, retiküler patern 
52 (%8.1) lezyonda, homojen patern 40 (%6.3) lezyonda, globüler patern 23 (%3.5) lezyonda, glo-
büler-ışınsal patern 10 (%1.6) lezyonda, geçiş paterni 7 (%1.1) lezyonda ve çok bileşenli patern 3 
(%0.5) lezyonda görüldü.
Sonuç: En sık görülen üç patern sırasıyla paralel oluk, kafes benzeri ve fibriler patern idi. Çalışma-
mızın sonuçları daha önce yapılan çalışmalar ile uyumluydu.

Anahtar Sözcükler: Akral; Dermoskopi; Nevüs; Patern

ABSTRACT
Objectives: The purpose of this study is to evaluate the clinical and dermoscopic characteristics of 
acral melanocytic nevi in the individuals in our province.
Methods: In this study, 640 acral melanocytic nevi of 410 patients were evaluated. The  
demographic features such as age and sex, localization and dermoscopic patterns of nevi were 
recorded.
Results: Of the 410 patients participating in the study, 240 (58.5%) were female and 170 (41.5%) 
were male. The mean age of the patients was 27 (7-62). Parallel furrow pattern (330, 51.6%) was 
the most common among all acral lesions. The lattice-like pattern was 96 (15.0%), the fibrillar 
pattern was 79 (12.3%), the reticular pattern was 52 (8.1%), the homogeneous pattern was 40 
(6.3%), and the globular pattern was 23 (3.5% 10 (1.6%), transition pattern was 7 (1.1%) and the 
multicomponent pattern was 3 (0.5%) seen in the lesions.
Conclusion: The three most frequently observed patterns were parallel furrow, lattice-like and 
fibrillar patterns, respectively. The results of our study were consistent with those reported in 
previous studies.

Keywords: Acral; Dermoscopy; Nevus; Pattern
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GÜREL
Akral Melanositik Nevüslerin Dermoskopik Özellikleri

GİRİŞ
Akral bölgede melanositik lezyonlara oldukça sık 
rastlanmaktadır. Genel toplumda görülme sıklığı 
yaklaşık %4-9 olarak bildirilmiştir (1-3). Akral cildi 
etkileyen malign melanom görülme insidansına 
bakıldığında tüm ırklar arasında hemen hemen 
aynıdır ve yılda 0.3/100.000 civarındadır. Bu nedenle 
akral bölgedeki melanositik lezyonları malign 
melanomdan ayırt etmek önemlidir (4). Avuç içleri ve 
ayak tabanlarında görülen nevüsler, klinisyenler için 
tanısal zorluk teşkil etmektedir. Çünkü bu bölgelerde 
dermatoglifiklerin varlığı lezyonlara olağan dışı klinik ve 
histolojik özellikler kazandırmaktadır (5,6). Ayrıca avuç 
içleri ve ayak tabanları, biyopsinin hasta için önemli 
rahatsızlık yaratabildiği, hemostaz ve iyileşmede 
zorluk yaşadığı hassas akral bölgeleri temsil eder. 
Bu faktörler, potansiyel olarak malign lezyonların 
tanısında gecikmelere neden olabilmektedir (7). Akral 
bölgedeki pigmente lezyonların değerlendirilmesindeki 
zorluklar göz önüne alındığında, dermoskopi, bu bu 
melanositik lezyonların incelenmesinde çok önemli bir 
yer tutmaktadır (4). Dermoskopik inceleme pigmente 
deri lezyonlarının özelliklerini in-vivo görüntülemede 
kullanılan non-invaziv bir tekniktir. Özellikle melanositik 
lezyonları nonmelanositik lezyonlardan ayırmada 
ve riskli olan lezyonların takibinde kullanılmaktadır 
(8). Akral bölge gibi özel lokalizasyonlarda yerleşmiş 
pigmente lezyonların tanımlayıcı dermoskopik özellikleri 
gövdede yerleşenlere göre farklılık göstermektedir. 
Bu dermoskopik özelliklerin bilinmesi akral nevüsler 
ile akral yerleşmiş melanomun ayırt edilebilmesi 
açısından oldukça önemlidir (9). Bu çalışmanın amacı, 
ilimizdeki bireylerde akral melanositik nevüslerin klinik 
ve  dermoskopik özelliklerini incelemektir.
 
MATERYAL-METOD
Çalışmaya Mart 2017 ve Haziran 2018 tarihleri ara-
sında dermatoloji polikliniğine akral nevüs şikayeti ile 
başvuran ya da farklı bir şikayet ile gelip dermatolo-
jik muayene esnasında akral bölgede nevüs saptanan 
toplam 410 hasta dahil edilmiştir. Çalışma için Bozok 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulu’ndan onay alındı 
(Karar no:16/05) ve çalışmaya katılan tüm hastalara 
bilgilendirilmiş onam formu imzalatıldı. Akral bölgele-
rin dorsal kısımlarında ve subungual bölgede yerleşen 
nevüsü olanlar çalışma dışında bırakılmıştır. Tüm has-

taların dermatolojik muayeneleri aynı dermatoloji uz-
manı tarafından yapıldıktan sonra konjenital ve edinsel 
tüm lezyonlar değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet 
gibi sosyodemografik bilgileri, Fitzpatrick’in fototiplen-
dirmesine göre deri tipi, ailede malign melanom ya da 
displastik nevüs öyküsü varlığı, lezyon sayısı, lezyonla-
rın yerleşim yeri, ortalama çapı, rengi ve dermoskopik 
paternleri (paralel oluk paterni, fibriler patern, kafes 
benzeri patern, retiküler patern, homojen patern, glo-
büler-ışınsal patern, globüler patern, geçiş paterni ve 
çok bileşenli patern) kaydedildi. 
     
Çalışmaya alınan toplam 410 hastanın 640 lezyonu 
tek tek Heine marka Delta 20 T el dermatoskopu ile 
değerlendirildikten sonra Canon 1100 model uyumlu 
fotoğraf makinası ile verileri kaydedildi. Kayıtlı veriler 
aynı dermatolog tarafından incelenip dermoskopik 
patern analizleri yapıldı.

İstatistiksel Analiz 
Çalışma sonuçları SPSS 18.0 paket programı ile 
istatistiksel olarak değerlendirildi. İstatistiksel yöntem 
olarak Pearson-Chi-Square testi kullanıldı. P < 0,05 tüm 
testler için istatistiksel anlamlılığın eşiği olarak kabul 
edildi.
 
BULGULAR
Çalışmada 410 hastanın toplam 640 lezyonu 
değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan 410 hastanın 
240’ı (%58.5) kadın, 170’i (%41.5) erkekti. Hastaların 
yaş ortalaması 27 (7-62) idi. Çalışmaya dahil edilen 
hastaların hiçbirinin kendisinde ya da ailesinde 
malign melanom öyküsü yoktu. Fitzpatrick’in 
fototiplendirmesine göre hastaların %12.2’sinin deri 
tipi 1, %51.2’sinin deri tipi 2, %36.6’sının ise deri 
tipi 3 olarak değerlendirildi. Akral nevüslerin 480’i 
(%75) palmar bölgede iken 160 tanesi (%25) plantar 
bölge yerleşimliydi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 
demografik özellikleri ve nevüslerin klinik özellikleri 
Tablo 1’de gösterilmektedir.

Akral nevüslerin dermoskopik değerlendirmesinde 
paralel oluk paterni, fibriler patern, kafes benzeri 
patern, retiküler patern, homojen patern, globüler-
ışınsal patern, globüler patern, geçiş paterni ve 
çok bileşenli patern olmak üzere toplam 9 patern 
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saptanmıştır. Tüm akral lezyonlar içinde en sık paralel 
oluk paterni (330, %51.6) saptandı. Kafes benzeri 
patern 96 (%15.0) lezyonda, fibriler patern 79 (%12.3) 
lezyonda, retiküler patern 52 (%8.1) lezyonda, homojen 
patern 40 (%6.3) lezyonda, globüler patern 23 (%3.5) 
lezyonda, globüler-ışınsal patern 10 (%1.6) lezyonda, 
geçiş paterni 7 (%1.1) lezyonda ve çok bileşenli patern 
3 (%0.5) lezyonda görülmüştür (Tablo 2) (Resim 1).

Tablo 1. Akral nevüsü olan hastaların demografik ve 
lezyonlarının klinik özellikleri

     

Tablo 2. Akral melanositik nevüslerin dermoskopik patern-
lerinin dağılımı

Resim 1: A) Paralel oluk paterni B) Fibriler patern C) Kafes benzeri 
patern D) Retiküler patern E) Homojen patern F) Globüler-ışınsal 
patern G) Globüler patern H) Geçiş paterni I) Çok bileşenli patern

Akral nevüslerin dermoskopik paternleri cinsiyetlere 
göre kıyaslandığında hem erkek hem de kadınlarda 
en sık paralel oluk paterni saptanmıştır. Cinsiyet ile 
nevüslerin dermoskopik paternleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). 
Benzer şekilde Fitzpatrick’in fototiplendirmesine göre 
deri tipi ile lezyonların dermoskopik paternleri arasında 
da istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). 
Lezyonların yerleşim yeri palmar ve plantar olarak 
ayrı ayrı dermoskopik paternlere göre incelendiğinde 
her iki lokalizasyonda da en sık paralel oluk paterni 
saptanmıştır.
    
Dermoskopik olarak çok bileşenli patern gözlenen 3 
lezyona takip önerildi. Takiplerde lezyonda değişiklik 
saptanmadığından eksizyonel biyopsiye gerek 
duyulmadı. Bu lezyonlar halen takibimizdedir. 

TARTIŞMA
Çalışmamızda akral nevüslerin dermoskopik değerlen-
dirmesinde paralel oluk paterni, fibriler patern, kafes 
benzeri patern, retiküler patern, homojen patern, glo-
büler-ışınsal patern, globüler patern, geçiş paterni ve 
çok bileşenli patern olmak üzere toplam 9 patern sap-
tanmıştır. Tüm akral lezyonlar içinde en sık paralel oluk 
paterni saptandı. Ardından sırasıyla kafes benzeri pa-
tern, fibriler patern, retiküler patern, homojen patern, 
globüler patern, globüler-ışınsal patern, geçiş paterni 

Hastaların özellikleri

Cinsiyet (Kadın/Erkek)  240/170

Ortalama yaş  27(7-62)

Fitzpatrick’in deri  fototipi  %

1  12.2

2  51.2

3  36.6

Lezyonların özellikleri

Lokalizasyon (Palmar/Plantar)  480/160

Ortalama çap (mm)  4(1-7)

Lezyon rengi  %

Açık kahverengi  54.4

Koyu kahverengi  36.5

Siyah  9.1

Dermoskopik patern Sayı %

Paralel oluk paterni  330  51.6 

Fibriler patern  79  12.3

Kafes benzeri patern  96  15.0

Retiküler patern  52  8.1

Homojen patern  40  6.3

Globüler –ışınsal patern  10  1.6

Globüler patern  23  3.5

Geçiş paterni  7  1.1

Çok bileşenli patern  3  0.5

Toplam  640  100
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ve çok bileşenli patern görülmüştür.
Akral bölgelerdeki derinin anatomik yapısı bu bölgeye 
özgü faklı dermoskopik özellikler ile sonuçlanmaktadır. 
Avuç içi ve ayak tabanında yer alan nevüsler ile ilgili 
ilk dermoskopik çalışmalar genellikle Japon yazarlar 
tarafından gerçekleştirilmiştir (3,10,11). Saida ve ark. 
(12), Asyalı popülasyonda akral nevusları incelemişler 
ve spesifik dermoskopik paternleri tarif etmede 
öncülük etmişlerdir. Akral bölgede pigmentasyonun 
deri çizgilerindeki sulkuslarda olduğu paralel oluk 
paterni ve onun varyantları, kafes benzeri patern, 
fibriler patern ve tipik olmayan patern şeklinde temel 
dermoskopik bulgular tanımlanmıştır (4,10,13). 
Ardından Malvehy ve Puig (11) tarafından homojen, 
globüler ve retiküler patern tanımlamaları yapılmıştır. 
Ardından Altamura ve ark. (14) volar ve tüysüz deri 
özelliklerinin spesifik dermoskopik özelliklerinin 
birleşiminden oluşan bir geçiş paterni tanımlamıştır. 
2007 yılında, Özdemir ve ark. (15) tarafından ‘globüler-
ışınsal patern’ tanımlanmıştır. 

Literatürde akral nevüslerin patern analizlerinin 
incelendiği çalışmalara bakıldıdığında en sık rastlanan 
patern paralel oluk paternidir (3,16-18). Altamura ve 
ark. çalışmasında 723 lezyonu incelemişler. Buna göre 
%42.1 paralel oluk, %14.9 kafes benzeri, %13.7 tipik 
olmayan patern, %10.8 fibriler, %9.3 homojen, %5.4 
globüler ve %2.1 retiküler patern saptamışlardır (3). 
Özdemir ve ark. çalışmasında en sık görülen üç patern 
paralel oluk (%58.5), fibriler (%12.2), kafes benzeri 
(%6.4) ve homojen patern (%6.4) dir. Ülkemizden 
Canpolat ve ark.’nın 196 lezyonu incelediği çalışmada 
en sık görülen üç patern paralel oluk (%40.8), homojen 
(%15.8) ve kafes benzeri (%11.7) paternlerdir (19). Aktaş 
ve ark.’nın 235 akral nevüsü inceledikleri çalışmasında 
ise en sık görülen üç patern paralel oluk (%58.8), kafes 
benzeri (%13.6) ve retiküler (%8.9) paterndir (8). Bizim 
çalışmamızda da Özdemir ve ark.’nın çalışmasına benzer 
şekilde paralel oluk, kafes benzeri ve fibriler patern en 
sık görülen üç paterndir. Malvehy ve Puig tarafından 
akral lezyonlarda minör dermoskopik paternler 
arasında tanımlanan homojen patern, yapısız diffüz 
açık kahverengi veya mavi pigmentasyonun görüldüğü 
paterndir. Bu çalışmada homojen patern 165 hastanın 
15’inde (%7,1) oranında tespit edilmiştir (11). Bizim 
çalışmamızda ise hastaların %6.3’ünde saptanmıştır. 

Özdemir ve ark. yaptıkları çalışmada koyu kahverengi 
globüller ve lineer veya eğimli çizgilerden oluşan yeni 
bir görünüm saptamışlar ve ‘globüler-ışınsal patern’ 
isimli yeni bir patern tanımlaması yapmışlardır. 188 
akral lezyonun incelendiği bu çalışmada ilk defa 
tanımladıkları bu paterni %5.3 oranında saptamışlardır 
(15). Bizim çalışmamızda ise bu patern 10 lezyonda 
(%1.6) saptanmıştır.

Çalışmamızda 3 lezyonda (%0.5) birden fazla renk, 
periferal nokta ve globüller, atipik pigment ağı gibi 
özellikleri olan çok bileşenli patern tespit edilmiştir. 
Bu hastaların 3 aylık takiplerinde lezyonlarında 
değişiklik olmadığı gözlenmiş olup eksizyonel biyopsi 
yapılmamıştır ve halen takip altındadır. Uluslararası 
Dermoskopi Topluluğu’nun yayınladığı önerilere göre 
klinik ve dermoskopik olarak tipik olmayan patern 
gösteren akral melanositik lezyonlar ya eksize edilmeli 
ya da yakın takip edilmelidir (20). Ayrıca takiplerinde 
belirgin dermoskopik değişiklik görülen lezyonlar ve 
akral bölgede yerleşmiş 7 mm ve üzerindeki pigmente 
nevüsler malignite şüphesi nedeniyle eksize edilmelidir 
(20,21). Çalışmamızda çok bileşenli patern tespit edilen 
3 lezyonda takipte değişiklik göstermedi ve çapları 7 
mm’den küçüktü. 

Akral melanom, siyah ırkta en sık görülen malign 
melanom tipi olmakla birlikte beyaz ırkta tüm malign 
melanom vakalarının %4.5-7’sini oluşturmaktadır. 
Prognozu genellikle kötüdür, çünkü hastalar genellikle 
geç tanı almaktadır (17). Akral melanomda görülen 
majör patern paralel sırt paternidir. Paralel sırt paterni 
melanoma in situ vakalarında %94, malign melanom 
vakalarında ise %98 oranında görülen spesifik bir 
paterndir (22). Akral melanomda en sık saptanan patern 
olan paralel sırt paterni çalışmamızda saptanmamıştır.
 
SONUÇ
Dermoskopik inceleme, melanositik lezyonları 
nonmelanositik lezyonlardan ayırmada, riskli olan 
lezyonları takip etmede ve erken akral melanom 
tanısı koymada kullanılan ucuz, kolay ulaşılabilir ve 
non-invaziv bir tekniktir. Akral melanositik nevüslerin 
dermoskopik paternlerinin iyi bilinmesi malign 
melanom gibi kötü prognozlu bir hastalığa erken tanı 
konulması açısından oldukça önemlidir. Bu sayede 
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benign lezyonların gereksiz yere eksize edilmesi de 
engellenmiş olmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla ilimizde 
daha önce böyle bir çalışma yapılmamıştır bu 
nedenle sonuçlarımızın literatüre katkı sağlayacağını 
düşünmekteyiz.
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ÖZET
Amaç: Çalışmamızda Yozgat ilindeki erişkin kadın hastalarda vitamin D eksiklik düzeyi [25(OH2)
D] ile sosyo-ekonomik ve eğitim faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmak istedik.
Gereç ve yöntemler: Kasım 2016 ile Aralık 2017 tarihleri arasında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Polikliniği'ne ağrı şikayeti ile başvuran, D vitamin düzeyi düşük bulunan kadın hastaların kayıtla-
rı retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik bilgileri (yaş, ikamet yeri, eğitim düzeyi, 
meslek, şikayet süresi) ve 25(OH)D düzeyleri kaydedildi. Hastalar 25(OH)D seviyesine göre 3 gru-
ba ayrıldı. Demografik veriler gruplara göre karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 37.52 ± 5.5 yıl (min:25 max:49) olan toplam 173 kadın hasta 
alındı. Eğitim düzeyi ve şikayet süresi vitamin D düzeyleri ile anlamlı olarak korele idi (sırasıyla p 
<0,05, r = 0,183, p <0,001, r = -0,249).
Sonuç: Bu çalışma vitamin D seviyesi ile eğitim düzeyi ve şikayetlerin süresi arasında anlamlı bir 
ilişki olduğunu göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: D vitamini eksikliği; Halk sağlığı; Güneş ışığı; Eğitim

ABSTRACT
Purpose: In our study, we wanted to investigate the relationship between vitamin D [25(OH)D]  
deficiency and socio-economic and education factors in adult female patients in Yozgat province 
in Turkey.
Material method: A retrospective examination was made of the records of female patients with 
low levels of vitamin D who presented at the Physical Medicine and Rehabilitation Polyclinic 
with complaints of pain between November 2016 and December 2017. Demographic data of 
the patients (age, place of residence, education level, occupation, duration of complaint) and 
25(OH)D levels were recorded. The patients were separated into 3 groups according to the 
25(OH)D levels. Demographic data were compared according to the groups.
Result: A total of 173 female patients were included in the study with a mean age of 37.52±5.5 
years (range, 25-49 years). Education and duration of complaint were significantly correlated 
with vitamin D levels (respectively p <0,05 ,r = 0,183, p <0,001, r = -0,249).
Conclusion: This study showed a significant correlation between vitamin D level and educational 
level, duration of the complaints.

Keywords: Vitamin D deficiency; Public health; Sunlight; Educational
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INTRODUCTION
Although Turkey is a country with high rate of sunlight, 
just as in other countries of geographical location with 
high rates of sunlight, Vitamin D deficiency affects all 
age groups in society. Due to changes in the lifestyle 
of women, less time spent outside during the day 
and nutritional deficiencies, vitamin D deficiency has 
become a significant public health problem in urban 
and rural areas (1, 2). Approximately 90% of vitamin D 
is synthesised in the skin with sunlight and 10% is taken 
from nutritional intake. With exposure to sunlight, 
7-dehydrocholesterol, which is an endogenous 
precursor in the epidermis, is activated and previtamin 
D3 is formed (3). In this respect, ultraviolet-B (UVB) 
rays are the primary source of vitamin D for most 
people (4). 

Previtamin D3 is then transported to the liver by the 
blood and is there hydroxylised to 25 hydroxyvitamin D 
(25(OH)D) and is then carried to the kidneys where it is 
again hydroxylised to the 1.25(OH)D form, which is also 
known as calcitriol. It is well known that this form has 
a role in calcium metabolism (3). The intake of vitamin 
D in the diet is limited, as the most vitamin D is found 
in egg yolks and oily fish such as salmon, mackerel and 
sardines (4). In addition to bones, vitamin D has an 
effect on many tissues in the body. While this vitamin 
regulates bone and mineral metabolism, it also has 
effects on immunity, cell growth and the expression 
of hormones. Deficiency causes several diseases 
with cardiac, vascular, hematological, immunological, 
hormonal and metabolic effects (5-8).

Since the effects of many diseases are life threatening; 
15 minutes exposure to the sun; considering that 
25% of the sunlight or consuming the required food 
is sufficient for synthesis; it can be foreseen that the 
lack will be less visible (9).  However, low awareness, 
insufficiencies in nutrition and changes in lifestyle all 
cause low vitamin D levels. The aim of this study was 
to investigate the relationship of vitamin D deficiency, 
which is a significant public health problem, with 
educational, socio-economic levels in the province of 
Yozgat in the Central Anatolia region. 

 

MATERIAL and METHOD
A retrospective examination was made of the records 
of female patients with low levels of vitamin D who 
presented at the Physical Medicine and Rehabilitation 
Polyclinic with complaints of pain between November 
2016 and December 2017. Patients with complete 
records of data compatible with the study criteria were 
included in the study. Demographic data of the patients 
(age, place of residence, education level, occupation, 
duration of complaint) and 25(OH)D levels were 
recorded. The patients were separated into 3 groups 
according to the 25(OH)D levels. Group 1 comprised 
those with 25(OH)D level <10 ng/mL, Group 2 with 
10 - <20 ng/mL and Group 3 with 20-30 ng/mL. The 
3 groups were compared in respect of demographic 
data.
This study was approved by Bozok University medical 
faculty Ethics Review Board (189_2018.04.11.03). 
This research complied with the principles of the 
Declaration of Helsinki.

Exclusion Criteria:
Patients were excluded; if they had any autoimmune 
or chronic inflammatory disease (rheumatoid arthritis, 
ankylosing spondylitis etc), systemic chronic disease 
(chronic kidney or liver disease), disease causing 
malabsorption (coeliac disease or radiation enteritis), 
active infection, cancer, thyroid or parathyroid 
disease, if they were taking glucocorticoids, hormone 
replacement therapy, anti-epileptic treatment or if 
they were pregnant. 

Vitamin D measurement
Serum 25(OH)D level measurements were made 
using chemiluminescence microparticle immunoassay 
(CMIA) technology with an Architect i2000 device 
(Abbott, Diagnostics, Wiesbaden, Germany). Serum 
25(OH)D level measurements are accepted as the best 
marker for the evaluation of the general vitamin D 
profile (8). 

Statistical Analysis
The statistical analyses of the data in the study were 
performed using SPSS 20.0 software (Statistical 
Package for the Social Sciences SPSS Inc, Chicago, 
IL, USA). Descriptive statistics were given as mean ± 
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standard deviation (SD) for continuous variables and 
as number (n) and percentage (%) for categorical 
variables. Comparisons of continuous variables 
between independent groups were made using the 
t-test and for categorical variables, the Chi-square test. 
Correlations between vitamin D and variables were 
evaluated with the Pearson Correlation test. Values 
of p<0.001 and p<0.05 were accepted as statistically 
significant. 

RESULTS
A total of 173 female patients were included in the 
study with a mean age of 37.52±5.5 years (range, 25-
49 years). Looking at the marital status; 84.3% were 
married, 13.8% were single and 1.7% were divorced. 
The place of residence was the city in 64.1% of the 

patients, a town in 23.6% and a village in 12.1%. 
When the level of education is examined; 3.4% were 
illiterate, 47.9% were primary school graduates, 35.5% 
were high school graduates and 15% of university 
graduates. Of the total participants, 89.5% were not 
employed outside the home, 6.9% had clerical work 
and 3.4% of physical employment. The duration of the 
complaints was recorded as 3 weeks in 22.5% of, 3-6 
weeks in 36.9% of, 6-12 weeks in 22.5% of and longer 
than 12 weeks in 17.9% of the females. Income level 
was defined as; the minimum wage (MW) was below 
1.1%, 46.2% with minimum wage; 17.3% is double the 
minimum wage; 24.8% were taking up to 3 folds.. The 
demographic data of the patients are presented in 
Table 1

     D1 
10 ng/Ml<
N:80 (46,3%)

D2 
10-<20 ng/mL
N:63 (36,4%)

       D3 
20-30 ng/mL
N:30 (17,3%)

TOTAL 
N:173

Age (min-max) 37,53(25-49) 37,41(26-47) 37,65(25-46) 37,52(25-49)

25(OH)D ng/mL (min-max) (2-9) (10-19)      (20-27) 13,2+-6,3    
      (2-27)

place of residence n (%)
     City
     Town
     Village

48  (60)
18 (22,5)
14 (17,5)

42 (66,6)
19 (30,1)
3   (4,4)

21 (70)
5   (16,6)
4   (13,3)

111 (64,1)
  41 (23,6)
  21 (12,1)

Marital status  n (%)
     Married
     Single
     Divorced

70 (87,5)
9  (11,2)
1  (1,2)

51 (80,9)
11 (17,4)
1   (1,58)

25 (83,3)
4   (13,3)
1   (3,3)

146 (84,3)
  24 (13,8)
    3 (1,73)

Education n (%)
      Literate
      Primary school
      High school
      University

3   (3,7)
40 (50)
27 (33,7)
10 (1,2)

0
24 (38.2)
26 (41,2)
13 (20,6)

3 (10)
19 (63,3)
5 (16,6)
3 (10)

6 (3,4)
83 (47,9)
58 (33,5)
26 (15)

Work  n (%)
     Unemployed      
     Clerical work
     Physical employment

71 (8,7)
5  (6,3)
4  (5)

57 (90,4)
5   (8)
1   (1,5)

27 (90,1)
2   (6,6)
1   (3,3)

155 (89,5)
 12   (6,9)
  6   (3,4)

Income n (%)
     below MW
     MW
    double MW
    3-fold MW

9   (11,2)
41 (51,2)
11 (13,75)
19 (23,7)

8   (12,6)
22 (34,9)
17 (26,9)
16  (25,3)

3   (10)
17  (56,6)
2    (6,6)
8    (26,6)

20 (11,5)
80 (46,2)
30 (17,3)
43 (24,8)

Duration of the complaint n (%)
    3 weeks
    3-6 weeks
    6-12 weeks
    Longer 12 weeks 

15 (18,7)
25 (31,3)
20 (25)
20 (25)

18 (28,5)
29 (46)
13 (20,6)
3   (4,7)

6  (20)
10 (33,3)
6  (20)
8  (26,6)

39 (22,5)
64 (36,9)
39 (22,5)
31 (17,9)

Table 1: Demographic data of patients according to vitamin D levels
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The laboratory values of the patients are given in Table 
2. The correlations between the demographic data and 
the vitamin D levels are shown in Table 3.

Table 3. Correlation between vitamin D and variables

DISCUSSION
The findings of this study showed a significant 
correlation between vitamin D levels and educational 
level, and the duration of the complaint.  However, no 
significant correlation was observed between vitamin 
D levels and age, marital status, income, work.  As a 
result educational level were identified as significant 
predictors of low vitamin D levels.

Turkey is one of the countries where vitamin D 
deficiency is endemic. In the TURDEP-II study, which 
was the most extensive study conducted in Turkey, 
9560 adults were examined and vitamin D was found 
to be <20 ng/mL in 93% of the samples (10). Vitamin 
D deficiency may be related to low intake in the diet, 
incorrect use of sun protection and low exposure to 
sunlight. Although Turkey is a country with high rates of 
sunlight, studies have shown that vitamin D deficiency 
is extremely common (2). 

The productivity and economic development of a 
society is dependent on healthy individuals. The daily 
requirement of vitamin D varies according to age 
and individual conditions. The serum vitamin D level 
necessary for bone health and for protection against 
several previously mentioned diseases the level has 
been reported to be >30 ng/ml. The required level can 
be met easily, practically and cost-free in a short time 
with vitamin D intake from food and sunlight (6,8,9). 

Low vitamin D levels are seen in individuals with hard 
working conditions, who cannot benefit from sunlight 
and who cannot reach a sufficient nutritional source 
socio-economically. It was thought that the vitamin D 
levels of the patients included in the study could be 
considered an important parameter to give an idea of 
the sociocultural, economic and educational levels of 
the patients.  
 
According to the 2015 standard of living index of the 
Turkish Statistics Institution (TUIK), in the province of 
Yozgat the employment rate is 47.1%, average monthly 
income is 1770 TL, and the number of households in 
the low income group is 74%. In the current study, the 
highest number of those with low vitamin D levels was 
in the minimum wage group. Again according to the 
2015 TUIK standard of living index values and rankings 
of provinces in Turkey, the province of Yozgat was 
ranked 59th in the income and wealth index, 58th in 
the education index and 76th in the social life index 
(11). In the current study, 83 (47.9%) patients had an 
education level of primary school and low vitamin D 
levels. In a study by Taşkıran B et al, vitamin D levels 
were reported to be lower in those with a sedentary 
lifestyle compared to active individuals and this was 
associated with more time being spent in the home 

Dvit
Mean±SD

ALP
Mean±SD

Ca
Mean±SD

P
Mean±SD

Parathormon
Mean±SD

Mean
Minimum
Maximum

13,2±6,3
2
27

66,2±15,9
12
99

9,35±0,8
1
10,5

2,19±0,5
1,28
3,80

77,91±21,8
23,5
162

Dvit: 25OHvit D, ALP: Alkalenfosfataz, Ca:Calcium, P:Fosfor,

Table 2. Patient's laboratory values

 Vitamin  D

Age p>0,05           r=0,019

Marital status p>0,05           r=0,052

Education p<0,05           r=0,183*

Work p>0,05           r=0,077

Duration of the com-
plaints

p<0,001         r=-0,249**

Income p>0,05           r=0,043

*Correlation is significant at the 0.05 level

**Correlation is significant at the 0.01 level

BALBALOĞLU ve ark.
D vitamini ve Sosyo-Ekonomik ve Eğitim Faktörleri

Bozok Tıp Derg 2018;8(4):139-143
Bozok Med J 2018;8(4):139-143



143

(12). As 155 of the current study participants were not 
employed outside the home, it can be thought that 
more time is spent indoors and they do not benefit 
from sunlight. In support of the findings, sociocultural 
features, traditional lifestyles and level of education 
can be considered as factors affecting vitamin D levels. 
Furthermore, the level of vitamin D is closely associated 
with an individual’s nutritional selection, economic 
parameters, environmental factors and age, gender 
and genetic factors. In previous studies in literature, 
traditional lifestyles, high altitude, low socio-economic 
status, female gender and insufficient oral vitamin D 
intake from food have generally been held responsible 
for low levels of vitamin D (1-4). The results of the 
current study were found to be consistent with these 
findings in literature. 

In conclusion, it is known that the vast majority of 
vitamin D is synthesised in the body with sunlight 
and minimum part is obtained from food. Pain and 
accompanying diseases increase the frequency 
of patients presenting at hospitals with vitamin D 
deficiency, and the drugs used in treatment increase 
healthcare costs and cause economic and time 
losses.  Providing new structures to raise educational, 
sociocultural and economic levels of patients and 
the development of awareness of healthy nutrition 
and especially to prevent vitamin D deficiency will be 
effective methods to overcome this problem. 

REFERENCES
1. Binkley N, Ramamurthy R, Krueger D. Low vitamin D status: 
definition, prevalence, consequences, and correction. Endocrinol 
Metab Clin North Am 2010;39:287-301.
2. Öğüş E, Sürer H, Aytün Ş. Kılınç, Fidancı V , Yılmaz G , Dindar 
N, et al.  D Vitamini Düzeylerinin Aylara, Cinsiyete ve Yaşa Göre 
Değerlendirilmesi Ankara Med J,2015, 15(1):1-5. 
3. Heath KM, Elovic EP. Vitamin D Deficiency: Implications in the 
Rehabilitation Setting. Am J PhysMedRehabil, 2006;85:916-923.
4. Holick MF. High Prevalence of Vitamin D Inadequacy and Implica-
tions for Health. Mayo ClinProc. 2006;81:353- 373.
5. Binkley N, Ramamurthy R, Krueger D. Low vitamin D status: 
definition, prevalence, consequences, and correction. Rheumatic 
Disease Clinics of North America, 2012; 38(1), 45-59. 
6. Holick MF, Chen TC. Vitamin D deficiency: a worldwide problem 
with health consequences. The American journal of clinical nutri-
tion, 2008; 87(4), 1080S-1086S. 
7. Stechschulte SA, Kirsner RS, Federman DG. Vitamin D: bone and 
beyond, rationale and recommendations for supplementation. The 

American journal of medicine, 2009;122(9), 793-802.
8. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley 
DA, Heaney RP, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vita-
min D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J 
Clin Endocrinol Metab 2011;96:1911-30.
9. Holick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention 
of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. The 
American Journal of Clinical Nutrition, 2004 80: 1678–1688
10. Satman I, Ozbey, NC, Boztepe H, Kalaca S, Omer B, Tanakol R, et. 
al. Prevalence and of vitamin D deficiency and associated factors in 
Turkey. Diabetes, 2012; 1(9.0), 6-9. 
11. www.tuik.gov.tr/2015
12. Taşkıran B, Cansu GB. Güneydoğu Bölgesinde Erişkinlerde D 
Vitamini Eksikliği Osmangazi Tıp Dergisi/Osmangazi Journal of 
Medicine, 2016;38

BALBALOĞLU ve ark.
D vitamini ve Sosyo-Ekonomik ve Eğitim Faktörleri

Bozok Tıp Derg 2018;8(4):139-143
Bozok Med J 2018;8(4):139-143



 

KOLEDOK KİSTLERİ

Choledochal Cysts

Faruk Önder AYTEKİN 

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat

Faruk Önder AYTEKİN, Prof. Dr.

letişim: 

Prof. Dr. Faruk Önder AYTEKİN 

Yozgat Bozok Üniversitesi Genel 

Cerrahi ABD

Tel: 0532 254 09 84     

e-mail: 

aytekinfaruk@yahoo.com

Geliş tarihi/Received: 09.09.2017

Kabul tarihi/Accepted: 12.09.2017

DOI: 10.16919/bozoktip.337365

Bozok Tıp Derg 2018;8(4):144-48 
Bozok Med J 2018;8(4):144-48

ÖZET
Ocak 2012 ve Aralık 2016 tarihleri arasında, Bozok Üniversite Hastanesi, Genel Cerrahi ABD. da 
koledok kisti tanısı konarak tedavi edilen dört hastanın geriye dönük klinik kayıtları incelendi. Üç 
adet Tip I, bir adet tip III koledok kistinden oluşan küçük serimizde tercih ettiğimiz tanı - tedavi se-
çenekleri ve kısmen kısa dönem takiplerimizin sonuçları literatürdeki olgular ile birlikte tartışıldı.

Anahtar Sözcükler: Koledok; Kist

ABSTRACT
Retrospectively collected medical records of four patients with the diagnosis of choledochal 
cyst disease treated at The Bozok University Hospital, Department of General Surgery between 
January 2012 and December 2016 were reviewed. Our preferences on diagnostic modalities and 
surgical management and short term results of our relatively small series including three type I 
and one type III choledochal cysts were reviewed and compared with the literatüre.

Keywords: Choledochus; Cyst
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GİRİŞ
İntra yada ekstra-hepatik safra yollarının kistik 
dilatasyonları ‘koledokal kistleri’ adı altında tarif 
edilmekte olup,  daha çok doğu ülkelerinde 
görülmektedir. Günümüze kadar tarif edilen yaklaşık 
3000 olgunun % 75’i Japonya’dan bildirilmiştir.  (1) 
Hastaların yaklaşık % 80’i kadındır ve bunların % 20’sine 
tanı ilk kez yetişkin çağlarda konmaktadır. (2) Oluşum 
mekanizmaları tam olarak bilinmeyen biliyer kistler, yeni 
doğanlarda ve hatta fetuslarda gözlenmeleri nedeni 
ile konjenital anomali olarak kabul edilmektedirler. 
Babbitt koledoğun pankreatik kanala anomalik olarak 
açılması nedeni ile pankreatik enzimlerin kronik 
olarak reflüsü olduğu ve sonucunda safra yollarında 
inflamasyon dilatasyon ve skar formasyonu oluştuğu 
teorisini öne sürmüştür. (3) Olguların % 10 - 58’inde 
koledok pankreas kanalına anomalik olarak açılması bu 
teoriyi desteklemektedir . (4)

Dünya literatüründe Vater ve Ezler tarafından 1723’de 
ilk olgunun yayınlanmasını takip eden yıllarda 
çeşitli sınıflandırmalar tarif edilmiştir. Alonso - Lej 
ve arkadaşları  (5) tarfından ilk kez 1959’da 3 grup 
altında toplanan biliyer kistler, sonrasında Longmire 
ve arkadaşları tarafından tekrar gözden geçirildi. Son 
olarak Todani ve arkadaşları  (6) tarafından biliyer 
kistler 5 grup altında toplanmıştır: Tip I, ekstrahepatik 
safra yollarının dilatasyonu, (a) sakküler, (b) segmental, 
(c) difüz; tip II, koledok  yada safra kesesinin divertikülü; 
tip III, koledok intraduodenal kısmının dilatasyonu 
(koledokosel); tip IVa, intahepatik ve ekstrahepatik 
safra yollarıda multipl kistik dilatasyonlar; tip IVb, 
ekstrahepatik safra yollarında multipl kistler ve tip V, 
intrahepatik safra yollarında tek yada multipl kistler 
(Caroli hastalığı).

Başlangıçta cerrahi tedavi olarak internal drenaj 
önerilmekte idi. Fakat özellikle internal dreneja bağlı 
kolanjit ve biliyer taş hastalığı ya da bırakılan kistte 
artmış safra yolu kanseri gelişme riski  nedeni ile son 
birkaç dekadda koledokal kist eksizyonu tercih edilen 
tedavi şekli olmuştur. Genel olarak cerrahi tedavi 
şekli kistin tipi ve yandaş biliyer patolojiye göre tercih 
edilmelidir. Biz bu çalışmamızda kliniğimizde tanı konup 
ameliyat edilmiş olan 3  olgunun klinik özellikleri ve 
kısa dönem takiplerini gözden geçirerek literatürdeki 

olgular ile birlikte cerrahi tedavi tercihlerini tartışmayı 
amaçladık. 

HASTALAR
Kliniğimizde Ocak 2012 - Aralık 2016 yılları arasında 
koledokal kist nedeni ile yatırılarak tedavi edilen dört 
olguya ait demografik ve klinik ayrıntılar Tablo 1 ’de 
özetlenmiştir.

Tanı amacı ile ilk basamak tetkik olarak US 
(ultrasonografi) yi kullandığımız dört hastamızda, 
MRCP ( Magnetik rezonans kolanjio-pankreatografi)  
de tanıda kullanıldı. Ameliyat öncesi tüm hastalarımıza 
ERCP (endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi) 
uygulandı.  (Şekil 1,2, 3)

Tablo 1. Koledokal kist tanısı ile tedavi edilen hastalar

Hasta 
no

Yaş Cinsiyet Kist tipi Yapılan ameliyat 
yada girişim

1 52 (HY) K (şekil 2) Tip IB Ekstrahepatik safra 
yolu eksizyonu, 
hepatikojejunostomi

2 62 (SY) E (şekil 3) Tip III Endoskopik 
sfmkterotomi, 
taş ekstraksiyonu

3 59 (FÖ) K Tip IC Eikstrahepatik 
safra yolu eksizyonu, 
hepatikojejunostomi

4 53 (AD) E (şekil 1) Tip IC Ekstrahepatik safra 
yolu eksizyonu, 
hepatikoj 
ejunostomi
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Hastalarımızın hiçbiri sağ üst kadranda kitle, sarılık 
ve karın ağrısından oluşan klasik semptom üçlüsü ile 
kliniğimize başvurmadı. İki hastamızda sarılık ön planda 
iken, hastalarımızın üçünde karın ağrısı mevcuttu.
Tüm  data ortalama (min - maks.) şeklinde sunuldu.

SONUÇLAR
Cerrahi müdahale uygulanan hastalarımızın hiçbirinde 
postoperatif morbidite yada mortalite olmadı. Tip 
III koledok kisti olan bir hastamız cerrahi girişim 
uygulanmaksızın,  endoskopik sfinkterotomi ve taş 
ekstraksiyonu yapılarak taburcu edildi.  Uzun ortak 
kanal ile birlikte anomalik pankreatiko-biliyer bileşke 
sadece bir hastamızda (%25) ERCP ile dokümante edildi 
(Şekil 2). Tip I koledok kistli iki hasta ile Tip IVB kisti olan 
bir hastada kolesistektomi, ekstrakepatik safra yolu 
eksizyonu ve Roux-en-Y hepatikojejunostomi şeklinde 
ameliyat tercih edildi. Ortalama takip süresi 29.5 (13 - 

49) ay olan hastalarımızın sadece biri yandaş başka bir 
hastalığa bağlı olarak kaybedildi.  Diğer üç hastamız son 
muayenelerinde problemsiz ve asemptomatiklerdi.  Üç 
hastamıza ait eksize edilen safra yollarının patolojik 
incelemesinde malignite bulgusuna rastlanmaz iken 
genel olarak kist duvarlarında kronik inflamatuvar 
değişiklikler ve fibrosis gözlenmiştir. 
 
TARTIŞMA
Koledokal kistlerin oluşumu ile ilgili en çok ileri sürülen 
teori bu hastalarda sıklıkla rastlanan anomalik (uzun; 
>15 mm ) pankreato-biliyer ortak kanal varlığıdır. (3) Bu 
kanalda pankreatik sıvının biliyer sisteme reflüsü  (7) 
nedeniyle koledok içi basıncın arttığı düşünülmektedir 
. (8) Son yıllarda Oddi sfınkter spazmına bağlı olarak 
pankreatik sıvı reflüsü olabileceği öne sürülmüştür. 
(9,10)  Diğer bir teori ise distal koledoğun anormal 
otonomik innervasyonu olabileceğidir. Biliyer kisti 
olan kişilerde, daralmış olan koledok distal kısmında 
normale göre ganglion hücrelerinde azalma olduğunun 
gözlenmesi bu teoriyi desteklemektedir. (11)  Bizim iki 
numaralı hastamızın ERCP’ sinde uzun pankreto-biliyer 
kanal dikkati çekmektedir (Şekil 2).

Biliyer sisteme ait bu kistler daha çok çocukluk çağının 
hastalığı olmalarına rağmen, gestasyonal çağdan ileri 
yaş dönemlerine kadar herhangi bir zamanda bulgu 
verebildikleri belirtilmiştir. Bizim tedavi ettiğimiz dört 
hastamızda ileri yaş grubunda [56 (52 - 62)] idi. Cinsiyet 
dikkate alındığında, kadınlarda daha sıklıkla görüldüğü 
bildirilmesine rağmen (2,12,13), bizim serimizde kadın 
erkek dağılımı eşit olarak bulundu (K:E = 1:1). Literatüre 
göre ortaya çıkan bu farklılıklar hasta sayımızın azlığı ile 
ilgili  gözükmektedir.

Todani modifikasyonuna (6) göre gruplandırdığımız 
biliyer kistler arasında literatürdekine paralel olarak 
(13) serimizde en fazla orana sahip olan tip I kistler idi 
(% 75). Tip 1 kistlerin tarif edilen alt gruplarına göre bir 
hastamız IB diğer iki hastamız ise IC grubuna uymakta 
idi. Tip IVA kistler ikinci sıklıkta karşılaşılanlardır ve 
daha çok yetişkinlerde bildirilmiştir. Diğer tipteki kistler 
oldukça nadirdirler. Serimizdeki tek Tip III koledok 
kisti (koledokosel) olan olgu (şekil 3) literatürde bazı 
yazarlar tarafından duodenum divertikülü olarak tarif 
edilmiştir.  (14) Bu kistlerin sıklıkla duodenal epitel 
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ile örtülü olmaları ve anatomik lokalizasyonları bu 
iddiayı destekler gözükmektedir. (15) Bu hastamızda 
kist eksizyonu yapılmadığı için patolojik olarak ayrım 
yapmamız mümkün olmadı.

Biliyer kistlerin tanısında US’ nin özellikle çocukluk 
çağında %97 ‘ye ulaşan spesifiteye sahip olduğu 
bildirilmiştir (16)  Yenidoğan sarılığında iki haftayı 
geçen sarılık durumunda biliyer sistem US incelemesi 
ile biliyer atrezi, koledok kisti ayrımının yapılabileceği 
belirtilmişti. (17,18) Benzer şekilde yetişkinlerde de 
ilk basamak tanı aracı olarak önerilen US’den tüm 
hastalarımızda faydalandık. ERCP biliyer anatominin 
belirlenmesinde mükemmel bilgiler veren bir yöntem 
olarak kullanılmaktadır. (19,20)  Fakat son zamanlarda 
kullanımı yaygınlaşan MRCP noninvaziv bir teknik 
olarak ERCP’ye alternatif bir yöntemdir. (21,22,23) Biz 
vakalarımızda MRCP yi invaziv olması ve erişim kolaylığı 
nedeniyle US sonrası ikinci tetkik olarak kullandık. 

Biliyer kistler, uzun dönemde ortaya çıkabilen 
pankreatit, kolanjit, siroz ve kanserleşme gibi 
komplikasyonları nedeni ile, mümkün olduğunca 
tamamen rezeke edilmelidirler. (24-30) Daha önceleri 
uygulanan internal drenaj yöntemleri yukarıda sıralanan 
komplikasyonları tamamen ortadan kaldıramayacağı 
ve için önerilmemektedir. Cerrahi tedavi uygulanan 
üç hastamızda da ekstrahepatik safra yolunu tama 
yakın eksize ederek Roux-en-Y hepatikojejunostomi 
uyguladık. Ekstrahepatik safra yolunun tama yakın 
eksizyonunun sonradan malignleşme riski ile alakası 
tartışmalıdır. Literatürde bırakılan rezidü safra yolu 
dokusunda gelişen malignite olguları bildirilmekle 
beraber bu data kesin bir oran verilmesi için yeterli 
gözükmemektedir. (31) Bazı cerrahlar potansiyel 
malignite riskine rağmen anastomozu kolaylaştırmak 
amacı ile tama yakın safra yolu eksizyonunu tercih 
etmişlerdir . Bizim serimizde olmamasına karşın Tip IVA 
ve V kistler için tedavi opsiyonları total hepatektomi ve 
Karaciğer transplantasyonunu da içerebilmektedir.

Tip III koledokal kistleri daha öncede bahsedildiği 
gibi duodenum divertiküllerinden ayırt etmek bazen 
oldukça zordur. Asemptomatik olgularda cerrahi 
girişim düşünülmeyebilir, fakat bizim olgumuzdaki 
gibi koledokolitiazis olaya eşlik ediyor ise (kist boyutu 

küçük ise  (33)) buna yönelik endoskopik tedavinin 
yeterli olacağı düşünülmektedir . (34,35) Ayrıca 
koledokosel lümeni duodenal mukoza ile kaplı olduğu 
için literatürde bir olgu sunumu dışında malignite 
gelişme riski bildirilmemiştir. (36) Bu da kist çok 
büyük olmadıkça cerrahi rezeksiyon gereksinimini 
azaltmaktadır. Tecrübeli merkezlerde koledok kistlerine 
laparaskopik yaklaşım da başarılı bir şekilde açık 
ameliyatlara alternatif olarak uygulanmaktadır. (37, 38)
Sonuç olarak, oldukça nadir olarak karşılaşılan koledok 
kistlerini teşhis etmek için akla getirmek ve bu yönde 
tekiklerden faydalanmak gerekmektedir. Günümüzde 
bu amaca yönelik ilk basamak tetkik US iken en hassas 
yöntem ise MRCP ‘dir. ERCP tanı yanında tedavide de 
kullanılabilecek bir teknik olması onu çoğu olguda 
gerekli kılmaktadır. Uzun dönemde gelişebilecek 
komplikasyonlar ve malignite riski nedeniyle biliyer 
kistler internal drenaj yerine total yada totale yakın 
olarak eksize edilmelidirler. İstisnai olarak tip III koledok 
kisti olan olgular kist çapı fazla büyük olmaması kaydı 
ile, endoskopik sfınkterotomi ile tedavi edilebilirler.
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ÖZET
Tüberküloz dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olarak varlığını devam ettirmektedir. Bacillus 
Calmette-Guerin (BCG)  aşısının koruyuculuğu % 0-80 arasında değişmekle birlikte, dissemine 
Tüberküloz (TB) ve TB Menenjit insidansını azalttığı için önemini devam ettirmiştir. Dünyada ol-
dukça farklı BCG aşı programları mevcuttur. BCG aşısının güvenli bir şekilde uygulanabileceği 
minimum gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı aşılama takvimlerinde net olarak tanımlanmamıştır. 
Bu durum, BCG aşısının preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uygulanmasında sorun-
lara neden olmaktadır. Son çalışmalar bu bebeklerde, doğumda veya doğumdan hemen sonra 
BCG aşı uygulamasının etkin ve güvenilir olduğuna işaret etmekle birlikte, halen BCG aşısı uygu-
lanması için minimum gestasyonel yaş ve ağırlık belirlenememiştir.  Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı 
Bağışıklama Programı’nda BCG aşı uygulamasının postnatal 2. ayın sonunda yapılmasını tavsiye 
etmektedir. Ancak bu programda, aşının uygulanabileceği minimum vücut ağırlığı ve gestasyo-
nel yaş ile ilgili açıklama olmaması, farklı kaynaklarda aşının yapılabileceği minimum ağırlık ile 
ilgili değişik önerilerin yapılması pratik uygulamada karışıklığa yol açmaktadır. Bu derlemede, 
preterm ve düşük doğum ağırlıklı (LBW) bebeklerde BCG aşısı uygulaması ile ilgili güncel bilgiler 
ve son çalışmalar derlenmiş ve ülkemizdeki güncel aşı uygulama programı ile ilgili öneriler su-
nulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Prematüre; Düşük doğum ağırlıklı bebek; BCG

ABSTRACT
Tuberculosis remains a major health problem worldwide. There are quite different BCG 
vaccination programs in the world against the disease. BCG vaccine continued to be of importance 
because of the reduction of the incidence of disseminated TB and TB meningitis, while the 
protection ranged from 0 to 80%. The minimum gestational age and birth weight that the BCG 
vaccine can safely be given is not clearly defined in the vaccination calendars. Therefore, the 
use of BCG vaccine in preterm and low birth weight (LBW) infants causes problems in medical 
practice. Recent studies have shown that BCG vaccination is effective and safe for these infants 
at birth or immediately after birth, but the minimum gestational age andbody weight for BCG 
vaccination still remains undetermined. In our country, the Ministry of Health recommends that 
BCG vaccination be given at the end of the 2 nd postnatal month in the vaccination program. 
Lack of any explanation for the minimum body weight and gestational age to which the vaccine 
may be applied and different recommendations in the literature regarding the bodyweight 
for BCG vaccination are causing confusion in practice. In this review, up-to- date information 
and recent studies on BCG vaccination in preterm and LBW infants have been compiled and 
recommendations for the current vaccination program in our country have been presented.

Keywords: Preterm; Low birth weight; BCG.
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GİRİŞ
Günümüzde tıp alanındaki tüm gelişmelere rağmen, 
Tüberküloz (TB)   dünya çapında önemli bir sağlık sorunu 
olarak varlığını devam ettirmektedir. Dünya nüfusunun 
yaklaşık üçte birinin Mycobacterium Tuberculosis basili  
ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca her 
yıl 9,8 milyon yeni aktif TB hastası eklenmektedir (1). 
Dünya Tüberküloz yükünün büyük bir kısmı 22 ülkede 
bulunmakla birlikte, toplumsal göçler ve uluslararası 
seyahatler bu hastalığın eliminasyonunu güç hale 
getirmektedir (1-4). Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 
2015 yılında yayınladığı global Tüberküloz  raporuna 
göre Türkiye’nin 2014 yılı TB prevalans hızı yüz binde 
22, insidans hızı yüz binde 18, mortalite hızı yüz binde 
0,62’dir. Ülkemiz, DSÖ kriterlerine göre eliminasyon 
fazına girmiştir (5).

BCG Aşısı ve Dünyadaki Uygulamaları
1921 yılında uygulanmaya başlanan Bacillus Calmette-
Guerin (BCG) aşısı virülansı azaltılmış canlı  bir aşıdır. 
TB için ruhsatlı tek aşı olup  DSÖ’nün genişletilmiş 
aşı programının bir parçası olarak 1974’ten  bu yana 
4 milyardan fazla dozda uygulanmıştır (6). BCG'nin 
neden olduğu bağışıklığın nitel ve nicel belirleyicileri 
tam bilinmemektedir.  M.Tuberculosis enfeksiyonu ve 
TB hastalığına  karşı  doğal konak koruması hakkındaki 
bilgiler de eksiktir. İnterlökin12/İnterferon-gamma (IL-
12/IFN-γ) yolağının genetik mutasyonları varlığında  
mikobakteriyal hastalık riskinin  belirgin olarak artması  
ve tedavi edilmemiş, ilerlemiş HIV  hastalarında TB 
hastalığı riskinin artmış olması , CD4+ T Lenfosit 
cevabının savunmada temel etmen olduğunu ortaya 
koymaktadır (7-9). Bu nedenle TB aşısı ile ilgili çabalar   
ağırlıklı olarak tip 1 sitokinler olarak  da adlandırılan 
IFN-γ, IL-2 ve tümör nekroz faktör-α (TNF-α) üretimi 
ile indüklenen  CD4+ T hücre cevabı   modeline  
dayanmaktadır (6).

Yapılan çalışmalarda aşının etkinliği ile ilgili çok farklı 
sonuçlar elde edilmiştir. Koruyuculuğu % 0-80 arasında 
değişmekle birlikte aşılanan çocuklarda, dissemine TB 
ve TB Menenjiti insidansını azaltması aşının önemini 
devam ettirmiştir (10,11). BCG'nin etkinliği hakkında 
yapılan çalışmalarda çok farklı sonuçların elde edilmesi;
• Çalışmalar arasındaki metodolojik ve istatistiksel 
varyasyonlar,

• Nontüberküloz Mycobacterium basilleri ile etkileşim 
sonucu BCG aşısı tarafından elde edilen bağışıklığın 
artması veya azalması,
• Farklı laboratuvarlarda üretilen BCG suşlarının farklı 
olması nedeniyle aşıya karşı gelişen immün yanıtın 
değişken olması,
• Çalışmalara dahil edilen popülasyonlardaki genetik 
farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir (12).

Dünyada oldukça farklı BCG aşılama programları 
mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, 
İtalya, Belçika ve Hollanda hiçbir zaman ulusal BCG 
aşılama programı uygulamamış, sadece seçilmiş 
vakaları aşılamışlardır. Günümüzde Avrupa’da ulusal 
BCG aşı programı uygulayan ülkeler sadece İrlanda 
ve Portekiz'dir. BCG aşı programını uygulayan ülkeler 
arasında doz sayısı ve uygulanma yaşları arasında 
da farklılıklar bulunmaktadır (13).   DSÖ, TB yükünün 
yüksek olduğu ülkelerde BCG aşısının doğumdan 
sonraki en kısa dönemde tek doz verilmesini tavsiye 
etmektedir (14).

Ülkemizde BCG aşısı uygulamaları
BCG aşısı ülkemizde ilk olarak 1951 yılında birinci 
dozu doğar doğmaz olmak üzere 4 doz uygulanmaya 
başlanmıştır. Daha sonra üçüncü ve dördüncü dozların 
hedeflenen nüfusun ancak %10’una yapılabiliyor 
olması ve tekrarlayan dozların düşük etkisi nedeni 
ile 1997 yılında iki doza indirilmiştir. BCG aşısınının 
komplikasyonlarının daha az ve immün yanıtın daha 
iyi olması ve aşıyı intradermal uygulamanın zorluğu 
nedeniyle aynı tarihlerde ulusal aşı programındaki  
ilk dozun uygulanması yenidoğan döneminden 
ikinci aya alınmıştır. Son olarak 2006 yılında, rapel 
dozun etkisinin tartışmalı olması nedeniyle tek doza 
indirilmiştir (15-17). Her ne kadar aşı, etkinliğinin daha 
yüksek olduğunu destekleyen çalışmalar nedeniyle 
yenidoğan döneminden 2. ayın sonuna çekilmiş olsa 
da, bunun aksine doğumda yapılan BCG aşısının daha 
etkili olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. 
Ülkemizde 2010 yılında, 19 sağlıklı term bebek üzerinde 
yapılan çift kör randomize çalışmada bir grup bebeğe 
doğumda, diğer gruptaki bebeklere de doğumun 
ikinci ayında BCG aşısı uygulanmıştır (18). Tüm 
bebeklere 8. ayda pürifiye protein derivesi (PPD) ile 
Tüberkülin cilt testi (TCT) uygulanmıştır. Her iki grupta 
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PPD cevabı açısından anlamlı fark bulunamamıştır. 
Ancak, doğumda BCG uygulanan infantlarda PPD ile 
uyarılan IFN-γ ve IL-10 düzeyleri, ikinci ayda aşılanan 
infantlara göre daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak 
BCG aşısının doğumdan hemen sonra yapılmasını ve 
ertelenmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Sağlık Bakanlığı’nın 13.03.2009 tarihinde yayınladığı 
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi’nde ‘’Aşı 
Uygulamalarında Genel Kurallar’’ başlığı altında BCG 
aşısı ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir;
• BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir, ancak 
uygulama kolaylığı, daha az komplikasyon olması 
ve immünitenin daha kuvvetli gelişmesi için 2 ayı 
doldurduğunda uygulanmalıdır.
• BCG aşısı, 3. aydan sonra yapılacaksa ppd ile TCT 
yapıldıktan sonra sonucuna göre uygulanır.
• BCG aşılaması ile ilgili olarak;
• Kayıtlara göre BCG yapıldığı bilinen çocuklarda (skar 
görülsün veya görülmesin) ve BCG skarı bulunan 
çocuklarda herhangi bir yaşta kontrol amacıyla TCT 
yapılmasına gerek yoktur ve bunun sonucuna göre BCG 
uygulaması gerekli değildir.
• 6 yaş üzerinde hiç aşılanmamış çocukta BCG gerekli 
değildir.
• 6 yaş altında BCG yapılmamış olan çocukta TCT 
sonucuna göre gerekiyorsa BCG uygulanır (19).

Premature ve düşük doğum ağrlıklı bebeklerde  
BCG aşılaması
Zamanında doğmuş sağlıklı bebeklere BCG aşısı yapılması 
hakkında dünyada birçok farklı aşı şeması bulunurken 
prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde 
bir fikir birliğinin olmasını beklemek fazla iyimser 
olacaktır. BCG aşısının güvenli bir şekilde verilebileceği 
minimum gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı, aşılama 
takvimlerinde net olarak tanımlanmamıştır. Bu nedenle 
birçok sağlık çalışanı BCG aşısını preterm ve düşük 
doğum ağırlıklı bebeğe uygulamaktan kaçınmaktadır. 
Bir çalışmada düşük doğum ağırlıklı (LBW) infantlarda 
BCG ile aşılanmama oranlarının term infantlara 
göre 1.5-3 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir (20). 
Sağlık Bakanlığının güncel Genişletilmiş Bağışıklama 
Programı Genelgesi’nde BCG aşısının prematüre veya 
düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uygulanması ile ilgili 
açıklama yapılmamıştır. Bazı ülkelerde 2000 g altındaki 

infantlara BCG aşısı uygulanmamaktadır (21).
Prematürelerde BCG aşısının etkinliğini araştıran ilk 
çalışmalardan biri 1985 yılında Nijerya’da yapılmıştır 
(22). Bu çalışmada gestasyonel yaşa uygun   ağırlıktaki 
(AGA) infantlar üç gruba ayrılmış ve ilk gruba 12 
preterm infant, ikinci gruba 15 term infant, üçüncü 
gruba ise 8 preterm infant dahil edilmiştir.  Preterm 
infantların yaşları 32-36 gestasyonel hafta aralığında 
idi.  Birinci ve ikinci gruba aşı doğumda yapılırken, 
üçüncü gruba doğumdan sonraki 4-8. hafta aralığında 
yapılmıştır. Aşının etkinliği, uygulamadan 8 hafta sonra 
TCT ile değerlendirilmiştir.  Sonuç olarak her üç grup 
arasında TCT pozitifliğinin (%83, %93 ve %88) benzer 
olduğu, hiçbir infantta  komplikasyon ortaya çıkmadığı 
gözlemlenmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar 32-36 
gestasyon hafta aralığında AGA infantların doğumda 
aşılanmalarının etkili olduğunu söylemişlerdir.

Ancak, 1993 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde  
gestasyonel yaşı 26-37 hafta arasında olan  101 
preterm infanta doğumda BCG aşısı yapılmış, aşıdan 
sonraki 2-4 ay arasında skar oluşumu ve TCT cevabı ile 
etkinlik  değerlendirilmiştir (23). İnfantların %32’sinde 
skar negatifken, %31’inde TCT negatif idi. Ayrıca 
infantlar doğum yaşına göre 32 gestasyonel haftadan 
önce ve sonra olmak üzere iki gruba ayrıldığında her iki 
grup arasında skar oluşumu ve TCT pozitifliği açısından 
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuçlara göre daha 
kapsamlı çalışmalar yapılmadan, preterm infantlara 
doğumda BCG aşısının endike olmadığını ifade 
etmişlerdir . Yine aynı ülkede,  5 yıl sonra yapılan ikinci 
bir çalışmada preterm infantlarla karşılaştırıldığında, 
BCG aşısı sonrasında term bebeklerde BCG skarı 
oluşumu ve PPD endurasyon pozitifliğinin daha yüksek 
bulunması nedeni ile 33 gestasyonel hafta altındaki 
infantların BCG ile rutin olarak aşılanmaması gerektiğini 
belirtmişlerdir (24).

Brezilya’da Ferreira ve ark. 1996 yılında yayınladıkları 
bir çalışmada, sağlıklı term bebeklerle, düşük doğum 
ağırlıklı (2000-2500 g) term bebekler arasında 
doğumdan hemen sonra yapılan BCG aşısının etkinliğini 
karşılaştırmışlardır (25). Sonuçta her iki grup arasında 
aşı skarı oluşumu ve TCT’ye karşı oluşan hücresel 
immün yanıtta anlamlı bir farklılık tespit edilememiş 
ve düşük doğum ağırlıklı infantların da BCG programına 
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dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.  Meksika‘da 
2000-2002 yılları arasında, gestasyonel yaş ortalaması 
32,1 hafta (30-34.2 ) ve ortalama doğum ağırlığı 1635 g 
(1450-1800 )  olan  50 prematür infant ile 50 term infantın 
karşılaştırıldığı bir çalışma yapılmıştır. Aşı uygulaması 
prematürelerde ortalama  postnatal 10. günde iken 
term infantlarda  1. günde yapılmıştır. Çalışmayı her 
iki gruptan  42’şer infant tamamlayabilmiştir.  Her iki 
grup BCG skarı ve TCT cevabı yönünden karşılaştırılmış 
preterm ve term infantların BCG aşısı sonrası  PPD 
cevabının   benzer olduğu bulunmuştur (26).
Yine 2002 yılında Hindistan’da yapılan başka bir 
çalışmada 90 term ve 53 preterm infanta doğumdan 
sonraki ilk 7 gün içinde BCG aşısı uygulanmıştır. 
Preterm infantların yaşı  gestasyonel 31-36 hafta 
arasında iken bunlardan 31’i 2000 g altında ağırlığa 
sahipti. Aşıdan sonraki 4,6,8,10 ve 12. haftalarda 
sadece aşı yeri reaksiyonu değerlendirilmiştir.  Sonuçta 
12. hafta sonunda skar oluşumu açısından anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (27). 

Ülkemizde 2006 yılında Okan ve ark.  tarafından yapılan 
bir çalışmada 35 prematür bebeğe (<35 gestasyonel 
hafta) doğumdan sonraki 2-3. ayda 0,05 ml BCG (Serum 
Institute of India ) aşısı yapılmış, aşıdan 8-12 hafta 
sonra da  TCT  yapılmıştır (28). İnfantların doğum ağırlığı 
ortalama 1650 g (1000-2300) iken ortalama gestasyonel 
yaş ise 32.4 hafta (28-35 ) idi. Ancak aşılama sırasında 
ortalama ağırlık 3888 g (2000-5000) iken postmenstrual 
yaş ise 44,1 hafta idi.  TCT 15 bebekte negatif iken 
(bu bebeklerin üçünde BCG reaksiyonu da yoktu) 20 
bebekte pozitif bulunmuştur.  Tüberkülin cevabı negatif 
ve pozitif olan bebekler karşılaştırıldığında; pozitif olan 
grupta, BCG aşısı ve TCT anındaki ortalama ağırlıkları 
anlamlı derecede yüksek bulunurken, cinsiyet, doğum 
ağırlığı, gestasyonel yaş, intrauterin gelişme karekteri 
BCG ve TCT anındaki postnatal yaş açısından anlamlı 
fark yoktu. Sonuç olarak sağlıklı preterm infantların 
yaşamın 2-3. ayında aşılanmalarının güvenli ve yüksek 
oranda TCT konversiyonu ile birlikte BCG reaksiyonunu 
cevabı oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca pozitif 
TCT cevabının preterm infantlarda kilo alımı ile ilişkili 
olduğunu belirtmekle birlikte aşılama için gereken 
minimum ağırlık ile ilgili tavsiye yapılmamıştır.

Yakın zamanda yine Hindistan’da yapılan bir çalışma 

gerek örneklem büyüklüğü gerekse ülkemizde 
prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklere BCG 
aşılamasında net olmayan hususlara ışık tutacak 
niteliktedir. Saroha ve ark. gestasyonel yaşı 31-33 
hafta arasında olan 180 preterm infantı eşit iki gruba 
ayırmışlardır (29). Ortalama doğum ağırlıkları Grup 
1 ve Grup 2 için sırası ile 1618±160 g ve 1470±220 
g idi.  İlk gruba BCG aşısı doğumda, ikinci gruba ise 
postkonsepsiyonel 34. haftada yapılmıştır. Çalışmanın 
hedeflerini, iki grubu aşı sonrası 6.ayda TCT testi ile 
karşılaştırmak ve her iki grup arasında; TCT’ye cevap 
vermeyen infantlarda IFN-γ seviyesi, aşılamadan 
sonraki 6, 10 ve 14. haftalarda ve 6. ayda lokal 
BCG reaksiyonları ve BCG aşısının komplikasyonları 
açısından karşılaştırılması olarak belirlemişlerdir. 
Birinci grupta 69, ikinci grupta ise 48 infant  çalışmayı 
tamamlamıştır. BCG aşısından 6 ay sonra PPD cevabı 
oranları arasında  anlamlı fark bulunmamıştır (grup 1: 
%39,1 iken grup 2: %37,5) BCG skar oluşumu oranı da 
benzer bulunmuştur(% 94,2’ye karşı % 89,5). TCT’nin 
negatif olduğu infantlarda ölçülen  IFN-γ düzeyleri her 
iki grubun yarısında belirgin artmıştır. Sonuç olarak  
skar formasyonu ve pozitif TCT’yi içeren lokal BCG 
reaksiyonu ve aşı sonrasında IFN-γ artışının işaret 
ettiği  hücresel immünite gelişim oranları Grup 1  için 
% 98,5 ve Grup 2 için de % 97,9 olarak bulunmuştur. 
Aşının komplikasyonlarına bakıldığında, sadece her 
iki guptan 2 infantta sol aksiler lenfadenit geliştiği 
gözlemlenmiştir. Sonuç olarak 31-33 gestasyonel 
haftalık  preterm infantlarda BCG aşı uygulamasının 
etkili ve güvenli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yukarıda özetlenen çalışmalarda;
- değişik örneklem büyüklüğü,
-aşılama anındaki gestasyonel yaş ve ağırlıkların farklı 
olması
-aşının etkinliğini ölçmede kullanılan farklı kriterler, 
yöntem ve teknikler,
-farklı aşı suşları ve uygulama dozları,
-çalışmalara dahil etme ve hariç tutma kriterlerinin 
farklı olması,
gibi sorunlar farklı sonuçlar elde edilmesine neden 
olmuş olabilir. Son çalışmalar prematür ve düşük 
doğum ağırlıklı bebeklerde, doğumda veya doğumdan 
hemen sonra BCG aşı uygulamasının etkin ve güvenilir 
olduğuna işaret etmekle birlikte, bugün için preterm 
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infantlarda BCG aşısı uygulanması için minimum 
gestasyonel yaş ve ağırlık tesbitinin kesin sınırlarla 
çizilmesi henüz mümkün görünmemektedir.

Ülkemizde ikinci ayın sonunda uygulanan BCG aşısı 
için, ilgili genelgede minimum ağırlık ve gestasyonel 
yaş ile ilgili bir sınır bulunmamaktadır (19). Ancak 
Türk Neonatoloji Derneği’nin Yüksek Riskli Bebeklere 
Yaklaşım ve İzlem Rehberin’de preterm bebeklerde 
BCG aşısı  ile ilgili öneri yapılmıştır. Bu rehberde ‘’BCG 
aşısı: 34 haftadan sonra doğan bebeklerde kronolojik 
yaşa göre aşılanır.  Gestasyonel 34. haftadan önce 
doğan prematüre bebekler için doğumdan sonra 
postkonsepsiyonel 34 haftayı doldurduktan ve takvim 
yaşı en az 2 ay olduktan sonra ve 2000 grama ulaşmış 
olması şartıyla uygulanır.’’ denilmektedir (30).  Bununla 
birlikte Okan ve ark. tarafından yapılan çalışmada da 
görüleceği gibi postnatal ikinci ayın sonunda preterm 
infantların tamamına yakını zaten 34. postkonsepsiyonel 
haftayı ve 2000 g ağırlığı geçmektedir. Ükemizde son 
zamanlarda yayınlanan bir derlemede BCG aşısının 
3000 gram altında uygulanmaması tavsiyesi de göze 
çarpmaktadır (31).  Ancak postnatal ikinci ayın sonunda 
3000 g’a ulaşamayan preterm infantların olabileceği  
unutulmamalıdır. Postnatal 3. aydan sonra  da TCT 
sonucuna göre  aşılamaya karar verilmesi nedeni 
ile süreç uzayacak, belki de BCG aşısı atlanacaktır. 
Malnutrisyon, immünyetmezlik  ve viral enfeksiyonların  
TCT’yi baskılayacağı,  Tüberküloz dışı Mycobacteriler 
ile çapraz reaksiyon sonucu  testin yalancı pozitif 
çıkabileceği düşünülürse  olay daha da karmaşık hale 
gelecektir.  

Sonuç olarak, son yapılan çalışmalar ışığında postnatal 
2. ayın sonunda vücut ağırlığı ve gestasyonel yaşa 
bakılmaksızın tüm infantlara BCG aşısının yapılmasının 
güvenilir ve etkili olacağı söylenebilir. Bununla birlikte 
Sağlık Bakanlığı tarafından Bağışıklama Programı 
Genelgesine ‘’ Postnatal ikinci ayın sonunda gestasyonel 
yaş ve vücut ağırlığına bakılmaksızın BCG aşısı 
uygulanır’’ ifadesinin eklenmesi, farklı uygulamaların 
ve tereddütlerin önüne geçecektir.
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ÖZET
Gezici dalak, dalağın peritoneal bağlarındaki gevşeklik nedeniyle normal yeri dışında bulunması 
şeklinde görülen nadir bir durumdur.  Hastaların çoğu asemptomatiktirler. Bu yüzden çoğunlukla 
tanı başka bir sebeple yapılan karın ameliyatı esnasında konulsa da nadiren hastalar akut karın 
tablosu ile de acile başvurabilirler. 
Bu olgu sunumunda uzun zamandır olan müphem sol alt kadran ağrısının iki gündür belirginleş-
mesi ile acile başvuran 26 yaşında kadın hasta takdim edilmiştir. Ameliyat öncesi yapılan tomog-
rafide sol alt kadranda tamamına yakını iskemik hal alan dalak ile uyumlu görünüm saptanan 
hasta acil şartlarda ameliyat edilmiş ve splenektomi yapılmıştır.Şikayetleri düzelen hasta ameli-
yat sonrası 3. gün sorunsuz şekilde taburcu edilmiştir.
Karında kitle palpe edilen, kronik tekrarlayıcı karın ağrısı olan hastalarda gezici dalak,  özellikle 
akut karın tablosu ile başvuranlarda ise gezici dalak torsiyonu olabileceği akılda tutulmalıdır. 
Dalak enfarktı gelişmemiş olan ve özellikle genç yaştaki vakalarda dalak koruyucu yöntemler 
tercih edilmelidir. 

Anahtar Sözcükler: Akut karın; Gezici dalak; Torsiyon.

ABSTRACT
Wandering spleen is a rare condition in which the spleen is located in another place than its 
normal location because of the weakening of the peritoneal ligaments of the spleen. Most of the 
patients are asymptomatic. Therefore, patients may rarely present to emergency departments 
with acute abdomen although such patients are mostly diagnosed during abdominal surgical 
procedures performed for other reasons.
We hereby present the case of a 26-year-old female patient who presented to the emergency 
department because of the deterioration of an obscure long-lasting pain in the lower left 
quadrant within the last two days. The patient’s pre-operative tomography showed an image 
concordant with an almost completely ischemic spleen in the lower left quadrant and she was 
taken into emergency surgery to perform splenectomy. The patient whose complaints improved 
was discharged on the post-operative 3rd day without any problems.
Physicians should take wandering spleen into consideration in patients with palpable abdominal 
mass and chronic recurrent abdominal pain and torsion of the wandering spleen especially in 
patients who present with acute abdomen. Spleen-protective methods should be preferred 
especially for young patients and patients without splenic infarct and.

Keywords: Acute abdomen; Wandering spleen; Torsion.
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GİRİŞ
Gezici dalak tabiri ilk defa 1667 de Van Horne tarafından 
kullanılmıştır (1). Gezici dalak, asıcı bağlarının yokluğu 
veya gevşekliği nedeniyle dalağın normal anatomik 
lokalizasyonunda olmaması şeklinde tanımlanmıştır (2).
Hastaların klinik bulguları değişiklik gösterir. Çoğunluğu 
asemptomatiktirler ve fizik muayene esnasında, ya 
da başka sebeplerle yapılan görüntüleme tetkikleri 
esnasında pelvik kitle şeklinde tespit edilirler (3). Gezici 
dalak torsiyona ve buna bağlı tromboza eğilim oluşturur 
(4). Hastaların acil başvuruları genellikle torsiyon ve 
iskemiye bağlı gelişen ağrı nedeni ile olmaktadır.

Bu yazıda torsiyon sonrası gelişen akut karın bulguları 
ile başvuran gezici dalak olgusu sunulmuş ve literatürün 
gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

OLGU SUNUMU
İki yıldır ülseratif kolit tanısı ile takipli 26 yaşında 
bayan hasta 2 gündür olan ve sol alt kadranda daha 
belirgin ağrı, bulantı şikayeti ile acile başvurdu. Yaklaşık 
2 yıldırsol alt kadran ağrısı nedeni ile mükerrer acil 
servis başvurusu olmuş; fakat bu ağrılar mevcut iltihabi 
bağırsak hastalığı ile ilişkilendirilmiş. Son başvurusunda 
ağrısı daha uzun süre devam etmiş ve gerilememiş. 
Fizik muayenede sol alt kadranda mobil, ciddi derecede 
hassas kitle lezyonu olan hastanın yapılan tahlil ve 
tetkiklerinde 15 bin beyaz küre ve karın tomografisinde 
sol alt kadranda dalak dokusu ile uyumlu olabilecek 
kitle lezyonu saptanmıştır (Şekil 1). 

Şekil 1. Karın sol alt kadranda yerleşmiş, yaygın enfarkt 
alanları içeren dalağın bilgisayarlı tomografi görüntüsü.

Hasta acil şartlarda opere edilmiş ve operasyon 
esnasında dalağın sol alt kadranda yerleşimli olduğu, 
asıcı bağlarının olmadığı,damarsal yapılarının torsiyone 
ve tromboze olduğu, buna bağlı tamamına yakının 
iskemik hal aldığı görülmüştür. Splenektomi yapılan 
hasta operasyon sonrası 3. gün sorunsuz şekilde 
taburcu edilmiş ve takipleri esnasında herhangi bir 
probleme rastlanmamıştır.

TARTIŞMA
Dalak sol diyaframın altında yerleşen; splenorenal, 
gastrosplenik ve splenokolik bağlarla komşu organlara 
ve arkada karın duvarına tutunan bir organdır. Gezici 
dalak bu asıcı bağlarının yokluğu veya gevşekliği 
nedeniyle dalağın normal anatomik lokalizasyonunda 
olmaması şeklinde tanımlanmıştır (2). Yerçekimi etkisi 
ile genelde pelvis yerleşimli olsa da retroperitoneal 
yerleşimli olgular da bildirilmiştir (5).Etyolojide travma, 
geçirilmiş karın cerrahisi, splenomegali, musküler atrofi 
gibi sebepler suçlanmaktadır (6). Sunulan olgunun 
ameliyat bulgularında da dalağın asıcı bağlarının 
olmadığı ve buna bağlı sol alt kadrana doğru yer 
değiştirdiği gözlemlenmiştir. 

Hastaların torsiyon gelişmediği müddetçe herhangi 
bir şikayeti olmayabilir.Kronik tekrarlayan ağrılar 
ve trombositopeni görülebilir (7). Torsiyon gelişen 
hastalarda ise karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma 
şikayetleri olur. Bizim vakamızda da 2 yıldır tekrarlayan 
ağrı şikayetleri olmakla beraber bunlar ülseratif kolit ile 
ilişkilendirilmiştir. 

Fizik muayenede pelviste ele gelen kitle, periton 
irritasyon bulguları saptanabilir. Gezici dalağın çevre 
organlara basısı nedeniyle obstrüktif üropati, mide 
çıkış obtrüksiyonu, duodenal obstrüksiyon ve portal 
hipertansiyon gibi durumlar gelişebilir (8). Hastamızın 
fizik muayenesinde de sol alt kadranda mobil, ele 
gelen kitle saptanmış ve periton irritasyon bulgularının 
olduğu görülmüştür.

Laboratuvar testleri genelde nonspesifktir; fakat 
inflamatuar parametrelerde artış, hipersplenizme yada 
fonksiyonel aspleniye bağlı bulgular olabilmektedir 
(9). Ultrasonografi ve tomografide dalağın normal 
yerinde olmadığı ve ektopik yerleşimli olduğu 
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gösterilebilmektedir. Tomografik olarak yine alt 
kadranlarda yerleşimli, vasküler yapıları normal dalağa 
göre zayıflamış,  homojen yada heterojen parankim 
yapısı olan dalak dokusu saptanabilmektedir (10). 
Hastamıza yapılan karın tomografisinde de sol alt 
kadran yerleşimli, parankiminin tamamına yakını 
iskemik görünümde olan dalak saptanmıştır.

Tedavi cerrahidir. Akut karın tablosu ile başvuran 
fakat enfarkt, tromboz ya da hipersplenizm bulgusu 
olmayan hastalarda detrosiyon ve splenopeksi kabul 
edilebilir bir cerrahi yöntemdir. Özellikle yaşamın 3. 
dekadına kadar olan hastalarda splenektomi sonrası 
sepsis riskinden dolayı bu yöntemin seçilmesi daha 
uygun görülmüştür (11).Dalak koruyucu prosedürler 
açık cerrahi girişim şeklinde uygulanabileceği gibi 
laparoskopik olarak da uygulanabilmektedir11. Dalak 
koruyucu cerrahiye uygun olmayan hastalarda ise 
tedavi seçeneği splenektomidir. Bizim vakamızda da 
dalağın damarsal yapılarının torsiyone, tromboze 
olması ve parankimin tamamına yakınının iskemik hal 
alması nedeni ile splenektomi işlemi uygulanmıştır.

Karında kitle palpe edilen, kronik tekrarlayıcı karın ağrısı 
olan hastalarda gezici dalak,  özellikle akut karın tablosu 
ile başvuranlarda ise gezici dalak torsiyonu olabileceği 
akılda tutulmalıdır. Dalak enfarktı gelişmemiş olan 
ve özellikle genç yaştaki vakalarda dalak koruyucu 
yöntemler tercih edilmelidir. 
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ÖZET
Morgagni hernisi, nontravmatik diyafragma hernileri arasında % 2-4 oranında görülen nadir bir 
durumdur. Yetişkin popülasyonda, kadınlarda erkeklere oranla  daha fazla  görülmektedir. Klinik 
açıdan  asemptomatik  bir durumdan, hayatı tehdit edici durumlara varana kadar, geniş bir yelpa-
zede karşımıza çıkabilmektedir. Bu yazıda 72 yaşında Morgagni hernisi tespit ettiğimiz ve cerrahi 
tedavi uyguladığımız bir hastayı, nadir görülen bir durum olması nedeniyle sunmayı amaçladık.

Anahtar Sözcükler: Morgagni hernisi; İnkarsere herni; Dev morgagni hernisi

ABSTRACT
Morgagni hernia is a rare condition (2-4%) in nontraumatic diaphragmatic hernias. In adult 
population, it is more common in women than men. Clinically, there is a wide range from 
asymptomatic situation to life-threatening conditions. In this article, we aim to present a 72-years-
old patient who underwent surgery for Morgagni hernia because of a rare case.

Keywords: Morgagni hernia; Incarcereted hernia; Giant morgagni hernia
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GİRİŞ
Morgagni hernisi diyaframdaki retrosternal defektten 
abdominal yapıların toraks kavitesine yer değiştirmesi 
şeklinde ortaya çıkan bir durumdur. Non-travmatik 
diyafragma hernileri arasında %2-4’lük bir orana sahip 
olup, konjenital ve akkiz formları vardır.  Yetişkinlerdeki 
Morgagni hernileri, kadınlarda ve obezlerde  daha sık 
görülmektedir. Sıklıkla sağ toraksa herniasyon oluşur. 
Asemptomatik olabildikleri gibi, büyük boyutlarda 
herniyasyonun  olduğu durumlarda  solunum sıkıntısı 
bulguları da  gelişebilir. Egzersiz ile semptomların 
oluşması kolaylaşmaktadır. Asemptomatik olan erişkin 
Morgagni hernilerinde subkostal bölgede künt bir ağrı 
ve eğer herniye olan organ inkarserasyona uğramışsa 
obstrüksiyon bulguları mevcut olabilir(1). Torakal 
ya da abdominal yolla erişim sağlanıp laparoskopik, 
torakoskopik ya da konvansiyonel açık cerrahi 
prosedürlerle ameliyat edilebilirler(2). Bu çalışmada, 
kliniğimizde Morgagni hernisi saptanarak cerrahi tedavi 
uygulanan olgu, literatür eşliğinde sunulmuştur. 

OLGU SUNUMU 
72 yaşında kadın hasta bulantı, kusma, solunum sıkıntısı 
şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hipertasniyon 
ve astım hastalıkları mevcuttu. Yaklaşık 1 yıldır ara 
ara benzer şikayetleri olan hastanın son 10 gündür 
şikayetlerinde artma olmuş. Fizik muayenesinde,  
batında epigastrik bölgede palpasyonla hassasiyet 
mevcuttu. Toraksta sağ bazalde solunum sesleri azalmış. 
Hastaya çekilen  akciğer grafisi ve torakoabdominal  
tomografide(Resim1A, Resim1B, Resim1C) sağ toraksa 
uzanan 14x12 cm boyutlarında Morgagni hernisi tespit 
edildi. Kese içini mide fundus ve korpusun büyük bir 
kısmı dolduruyordu.      

Hastanın ek hastalıkları dikkate alınarak açık cerrrahi 
yöntemle transabdominal yaklaşımın  uygun olacağı 
düşünülüp  ameliyata alındı. Ameliyatta, mide fundus 
ve korpusunun büyük bir kısmının sağ toraksa doğru 
hernie olduğu gözlendi. Kese içindeki yapılar batına 
alındı(Resim2A). İnkarsere olmuş  bu yapılarda,  hafif 
ödem haricinde iskemi  ya da nekroz izlenmedi. Kese 
ağzı 0 numara  prolenle kapatıldı. İnkarsere olan 
midenin deforme halde olması ve  hiatal açıklığın 
geniş olması nedeniyle kruslar yaklaştırılıp   Nissen 
fundoplikasyon işlemi uygulandı.  

Resim1A,1B: Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi kesiti

Diyafragmatik kuruşları ve  sütüre edilen Morgagni fıtık 
alanını da içerecek şekilde prolen meş serildi(Resim2B). 
Ameliyat sonrası takiplerinde ek bir sıkıntıya 
rastlanmadı.  Postoperatif  2. gününde PAAC grafisi 
kontrolü(Resim2C) yapıldı ve 3. Gün taburcu edildi.   

SARICIK ve ark.
İnkarsere Dev Morgagni Hernisi

Bozok Tıp Derg 2018;8(4):158-161
Bozok Med J 2018;8(4):158-161



160

Resim1C: Preoperatif PAAC grafisi  

Resim2A: Onarım öncesi peroperatif görüntü(Dikey 
ok:Morgagni hernisi defekti.  Yatay   ok:Hiatus 
özofagikus)

 

Resim2B: Peroperatif tamir sonrası görüntü(Dikey ok: Tamir 
edilip meş serilen herni alanı. Yatay ok: Midede fundop-
likasyon yapılan kısım)

Resin 2C: Postoperatif   kontrol PAAC grafisi

TARTIŞMA
Morgagni hernisi ilk kez 1761 yılında tanımlanmış bir 
antitedir ve konjenital bir defektten dolayı oluştuğu 
düşünülmektedir. Bu nedenle sıklıkla çocuklarda 
karşılaşılmasına rağmen bazen yetişkin dönemde 
de ortaya çıkmaktadır. Çocukluk çağında olanlarda 
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solunum sıkıntısı, öksürük, kusma, gelişme geriliği, 
akciğer enfeksiyonu, akut batın gibi çok çeşitli 
problemlere sebep olabilirken erişkinde ise özellikle 
erken dönemlerde,  yaşam konforunda azalma 
haricinde başka bir sıkıntıya sebep olmayabilir(3,4). 

Yetişkin hastalarda Morgagni hernisi, kadınlarda daha 
sık görülmektedir. Horton ve arkadaşlarının yaptığı 
298 hastalık bir çalışmada  vakaların  %63’ünün  kadın 
olduğu görülmüş.  Hastaların % 72’sinde herniyle 
ilişkili semptomlar tespit edilmiş. Erkek hastaların 
kadın hastalara nazaran herni ile ilgili semptomlardan 
yakınmasının daha fazla ve daha erken olduğu 
gözlemlenmiş(5). Günümüzde her ne kadar acil bir 
durum olarak görülmese de komplikasyonlardan 
kaçınmak adına ve hastanın ek hastalıkları dikkate 
alınarak, her vakanın kendine özgü değerlendirilmesi  
önerilmektedir(6). Literatürde kolon obstrüksiyonu, 
mide volvulusu, mide boşalma güçlüğü gibi mortalite 
potansiyeli içeren durumlara sebep olmuş  Morgagni 
hernileri  de bulunmaktadır(7). 

Erişkindeki Morgagni hernisinin erken dönemde 
klinik şikayet oluşturmaması, defektin tespitinde 
gecikmelere de  sebebiyet verebilmektedir(8). Akut 
semptomlar nadir olmakla beraber sıklıkla kalın barsak 
obstrüksiyonu sebebiyledir. Tanısındaki en etkili 
araç X-ray grafi olup ayrıcı tanı açısından Bilgisayarlı 
Tomografi önem arz etmektedir(9). Vakamızda da, 
klinik şikayet oluşturmadığından dolayı daha önceki 
muayenelerinde herni defekti gözden kaçmıştır. 
Tanıda ise X-ray akciğer grafisi ve Bilgisayarlı Tomografi 
bize yardımcı olmuştur. Morgagni hernisi torakal ve 
abdominal erişimle  tamir edilebilmektedir. Torakal 
yaklaşıma nazaran abdominal yaklaşım   daha çok 
tercih edilmektedir. Transabdominal yaklaşımda açık 
cerrahiye ek olarak 1992 yılından beri laparoskopik 
ameliyatlarda başarılı bir şekilde yapılmaktadır(2).  
Kliniğimizde diyafragma hernileri adına laparoskopik 
tecrübemiz olmasına rağmen, hastanın akciğer 
problemi olması nedeniyle vakamıza açık cerrahi 
uyguladık. 

Cerrahi işlem esnasında herni kesesinin primer sütürle 
tamiri uzun yılladır yapılmaktadır. Nadir görülen bir 
durum olmasından dolayı nüks oranları hakkında 

literatürde tatminkar sonuçlar bulunmamaktadır. Son 
yıllarda  meşlerin bu konuda kullanımı artmıştır(10,11). 
Vakamızda, hastanın diyafram yapısının zayıflığı, kurus 
açıklığının geniş olması  ve nüks ihtimalini dikkate alarak 
meş uygulaması yapmayı uygun gördük. Literatürde de 
benzer vaklar bulunmaktadır(12). 

Yetişkinlerde  Morgagni hernisi kliniği, her zaman şiddetli 
semptomlar içermeyebilen ve     sık karşılaşılmayan  bir 
durumdur. Dolayısıyla   nadir görülen bu  vakaların 
sunulmasının, hastalığın tanı ve tedavisi noktasında  
literatüre katkıda bulunacağı kanaatindeyiz. 
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ÖZET
Torasik çıkış sendromu (TÇS) brakiyal pleksus, subklaviyan arter ve/veya ven gibi nörovaskuler yapıların klavi-
kula ve skalen kaslar arasında sıkışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Çocukluk çağında çok sık görülen 
bir hastalık olmadığı için bu yaş grubunda tanısı kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. Bu makalede geç pubertal 
döneme kadar tanı konulamamış iki TÇS vakası sunulmuştur. Her iki vakada boyun ve omuz ağrısı, kol ve ön kol-
larda ağrı ve güç kaybı gibi benzer nöropatik şikayetler ile başvurmuşlardır. Üst ekstremitelerde derin tendon 
refleksleri (DTR) canlı, kas gücü 5/5, kas atrofisi veya kontraktür ve patolojik refleks saptanmamıştır. Duyu mu-
ayenesinde üst ekstremitelerde C7,C8 ve T1 dermatomunda hiperaljezi gözlemlendi. X-ray/bilgisayarlı tomog-
rafide (BT) servikal kosta varlığı ve doppler ultrasonografide (USG) üst ekstremite abduksiyon ve dış rotasyonu 
ile aksiller arter kan akımı azalması gösterilerek tanı kesinleştirildi. Servikal kosta, anormal fibröz kosta varlığı 
ve skalen üçgenin konjenital darlığı TÇS’una neden olabilecek en önemli predispozan faktörlerdir. Hastalar 
genellikle üst ekstremitelerde ağrı, paresteziler ve ön kol ve kollarda güçsüzlük gibi nöropatik şikayetler ile baş-
vurmaktadırlar. Pozitif Tinel bulgusu, Elvey’in üst ekstremite gerim testi, Adson testi, Allen testi ve yükseltilmiş 
kola germe testi (EAST) gibi provakatif testler ile semptomlar tetiklenebilmektedir. X-ray, BT, doppler USG ve 
elektromiyografi (EMG) tanıya ulaşmakta kullanılan tetkiklerdir. Davranış değişiklikleri, iş alanlarında ergono-
mik düzenlemeler, uygun postür eğitimleri ve gevşeme egzersizleri (abdominal solunum, yumuşak masaj, sinir 
kaydırma egzersizleri ve boyun ve omuz germe egzersizleri gibi) önemli konservatif tedavi yöntemleridir. En az 
3 ay uygulanan konservatif tedaviye rağmen semptomları gerilemeyen hastalara cerrahi tedavi yapılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Torasik çıkış sendromu; Servikal kosta; Çocuk   

ABSTRACT
Thoracic outlet syndrome (TOS) is characterized by compression of neurovascular structures such as brachial 
plexus, subclavian artery and/or vein between the clavicle and scalene muscles. Since it is not a common 
childhood disease, it can be easily overlooked in this age group. Herein, we report two TOS cases were left 
undiagnosed until late pubertal period. Both cases had similar neuropathic complaints, including neck and 
shoulder pain, and pain and loss of strength in the upper limb. Deep tendon reflexes (DTR) in the upper limb 
were brisk, muscle strength was 5/5, muscle atrophy or contracture and pathological reflexes were not found. 
During the sensory examination, hyperalgesia in C7, C8 and T1 dermatome in the upper limb was observed. 
The diagnosis was confirmed by showing the presence of the cervical rib on X-ray/computed tomography (CT) 
and reduced blood flow in the axillary arteries in the abduction and external rotation of the upper limb on 
doppler ultrasonography (USG). 
The presence of the cervical rib, anomalous fibrous rib, and congenital narrowing of the scalene triangle are 
the main predisposing factors leading to TOS. Patients typically present with neuropathic complaints such as 
pain, paresthesia, and loss of strength in the arm and forearm. Provocative tests including positive Tinel’s sign, 
the upper limb tension test of Elvey, Adson test, Allen test, and elevated arms stress test (EAST) can exacerbate 
symptoms. X-ray, CT, doppler USG, and electromyography are used as the diagnostic tools. Conservative 
treatment modalities include behavioral changes, ergonomic arrangements in the workplace, good posture 
training, and relaxing exercises (i.e., abdominal breathing, gentle massaging, nerve gliding exercises, and neck 
and shoulder stretching exercises). Surgery is indicated in patients without any symptomatic relief, despite 
conservative treatment for at least three months.

Keywords: Thoracic outlet syndrome; Cervikal kosta; Children
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GİRİŞ
Torasik çıkış sendromu (TÇS) brakiyal pleksus, subklavi-
yan arter ve/veya ven gibi nörovasküler yapılardan her-
hangi birinin klavikula ve skalen kaslar arasında sıkış-
ması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır [1]. Erkek/kadın 
oranı 1/3’tür ve hastaların %80’i 25-40 yaş arasındadır. 
Çocukluk ve adelösan çağda çok sık görülen bir hastalık 
olmadığı için bu yaş grubunda tanısı kolaylıkla gözden 
kaçabilmektedir [2].
            
TÇS adlandırması hastalığı tanımlayıcı bir terim 
olmamakla birlikte etiyolojik açıdan arterial, venöz ve 
nörojenik TÇS olarak üç alt tipe ayrılmaktadır. Vakaların 
büyük çoğunluğu nörojenik iken %5 gibi çok az bir kısmı 
vaskülerdir [3].

Vaka 1
14 yaşında kız, son 1 yıldır her iki omuzdan başlayıp 
kol ve ellere yayılan ağrı, parestezi ve kuvvetsizlik 
şikayetleri ile başvurdu. El ve kollarını yaklaşık 5 
dakikadan uzun süren fiziksel aktiviteleri devam 
ettirmede ve son dönemlerde yazı yazmakta zorlandığı 
bildirildi. İlkokul çağına kadar herhangi bir şikayetinin 
olmadığı ancak bu dönemden sonra ara ara her iki baş 
parmakta fleksiyon-adduksiyon şeklinde, yaklaşık 1-2 
saat süren kasılma şikayetlerinin olduğu bilgisi verildi. 
Nörolojik muayenede yüzde asimetri, pitozis ve kranial 
sinir patolojisi saptanmadı. Kas gücü bilateral üst ve alt 
ekstremitelerde 5/5, derin tendon refleksleri (DTR) üst 
ve alt ekstremitelerde normoaktif ve patolojik refleks 
saptanmadı. Duyu muayenesinde sevikal 5, 6 ve 7. sinir 
dermatomuna uyan alanda belirgin parestezisi saptandı. 
Baş ve boynun kontralaterale döndürülmesi ve eğilmesi 
ile skalen kas gerginliği arttırıldığında nöropatik 
şikayetlerde artma gözlemlendi. Yapılan duysal-motor 
sinir ileti çalışmaları ve iğne elektromiyografide (EMG) 
sinir ileti hızları ve kas incelemeleri normal bulundu. 
Boyun bilgisayarlı tomografi (BT)’sinde bilateral 
servikal kosta varlığı saptandı (Şekil 1-a). Kollar istirahat 
ve ekstansiyon-abduksiyon pozisyonlarında yapılan 
doppler ultrasonografi (USG)’de her iki brakiyal ve 
aksiller arterde belirgin kan akımı azalması ve nöropatik 
şikayetlerde artmanın görülmesi üzerine arteriyal 
komponentli nörojenk TÇS tanısı konulmuştur. 6 aylık 
konservatif tedaviden fayda görmeyen hasta cerrahi 
tedaviye yönlendirildi.  

Vaka 2 
11 yaşında kız, son 6 aydır başlayan kollarda ağrı, 
yanma ve halsizlik şikayetleri ile başvurdu. Özellikle 
uzun süreli yazı yazma sonrası el ve kollarında kasılma 
olduğu bildirildi ancak birinci vakada olduğu gibi 
el parmaklarında kramp atakları tariflenmiyordu. 
Muayenede kranial sinir patolojisi saptanmadı, kas 
gücü üst ve alt ekstremitelerde 5/5, DTR’ler normoaktif 
ve patolojik refleks saptanmadı. Duyu muayenesi 
normaldi. Kolların dış rotasyon ve abduksiyon 
hareketleri esnasında ağrı ve parestezi şikayetlerinin 
arttığı söylendi. Duysal-motor sinir ileti hızları normal 
ve iğne EMG’sinde kas aktiviteleri normal bulundu. 
Doppler USG’de aksiller ve brakiyal arter kan akımı 
azalması gösterilemedi. Boyun BT’sinde fibröz servikal 
kosta anomalisi saptanması üzerine nörojenik TÇS 
tanısı konuldu (Şekil 1-b). Konservatif tedavi için fizik 
tedavi uzmanına yönlendirildi. 

Şekil 1: a ve b’de sırasıyla 1. ve 2. vakanın servikal tomo-
grafilerinde ok işareti ile servikal kostalar gösterilmektedir. 

ÇOKYAMAN ve ark.
Torasik Çıkış Sendromu

Bozok Tıp Derg 2018;8(4):162-65
Bozok Med J 2018;8(4):162-65



164

TARTIŞMA
Nörojenik TÇS etiyolojisinde çoğunlukla boyun 
travmaları sorumludur. Motorlu araç kazalarının 
neden olduğu ‘’wiplash’’ yaralanmaları, buzda kayma 
sonucu yere düşmeler ve uzun süreli bilgisayar ve fare 
kullanımı en sık travmatik nedenlerdir [4]. Servikal 
kosta, anormal fibröz kosta varlığı ve skalen üçgenin 
konjenital darlığı nörojenik TÇS neden olabilecek en 
önemli predispozan faktörlerdir. Servikal veya anormal 
ilk kosta yaşam boyu asemptomatik kalabilir, ancak 
semptomatik olduklarında da genellikle nörojenik 
TÇS’na sebep olurlar. Vakaların 20%’sinde servikal 
kostaların spontan nörojenik TÇS’na neden oldukları 
gösterilmiştir [5]. 

Nörojenik TÇS’unda semptomlar ağrı, parestezi ve ön 
kol ve kollarda güçsüzlük gibi sinir iritasyon bulgularıdır. 
Paresteziler genellikle tüm parmaklarda olmaktadır. 
Boyun, omuzlar ve oksipital bölgede ağrı ve boyunda 
gerginlik görülebilir. Boyunda brakiyal pleksusa yapılan 
hafif sıkıştırma ile Tinel bulgusunun ortaya çıkması 
nörojenik TÇS tanısını destekleyen önemli bir bulgudur 
[6]. Ayrıca başın kontralaterale döndürülmesi veya 
eğilmesi, Elvey’in üst ekstremite gerim testi, Adson 
testi, Allen testi ve yükseltilmiş kola germe testi (EAST) 
gibi provakatif testler ile semptomlar tetiklenerek 
tanıya ulaşılabilinir. Bazı hastalarda ise tenar-hipotenar 
atrofi, parmaklarda kontraktürler ve el hareketlerinde 
azalma gibi belirtiler görülebilir [7].

Ağrı, parestezi ve güç kaybı gibi nöropatik bulguların 
yanı sıra arteriyal tıkanıklığa bağlı dijital iskemi ve 
solukluk arteriyal TÇS’da daha ön plandadır [8]. Adson 
testi gibi provakatif muayene testleri hem arteriyal 
hem de nörojenik TÇS vakalarında pozitif bulunabilir 
[9]. Baş, boyun ve üst ekstremitelere yaptırılan 
parovakatif testler ile kan akımında azalma gösterilmesi 
arteriyal TÇS tanısına yardımcı olmaktadır. Dolaysıyla 
brakiyal veya aksiler arterlerin tromboembolik 
veya anevrizmatik tıkanıklıkları hariç tutulduğunda 
kompresyona bağlı arteriyal TÇS’nu nörojenik olandan 
klinik olarak ayırt etmek kolay gözükmemektedir 
[10]. Arteriyal TÇS tanısında invaziv veya noninvaziv 
anjiografiler ve doppler USG’den faydalanılabilinir [11].

Bildirdiğimiz vakalarda pozitif Tinel bulgusu, 

parestezi, güç kaybı ve ağrılı kramplar baskın 
nöropatik şikayetlerdir. Birinci vakada farklı olarak 
başın kontralaterale çevrilmesi ve üst ekstremitelerin 
abduksiyon ve dış rotasyon hareketleri esnasında 
yapılan doppler USG’de brakiyal ve aksiler arterlerde 
kan akımı azalması saptanmış ve arteriyal komponetli 
nörojenik TÇS tanısını düşünülmüştür. Bu vakada 
provakatif testler yapılmaksızın yapılan doppler USG’de 
kan akımı azalması gösterilememiştir. Literatürde 
pediatrik vakaların bildirildiği yazılara bakıldığında 
nörojenik ve arteriyal TÇS ayrımının net olarak 
yapılamadığını görmekteyiz. Çünkü her iki TÇS alt 
tipinde de trofik değişiklikler, ağrı, parestezi ve güç kaybı 
gibi ortak bulguların olabileceği belirtilmektedir [8, 12, 
13]. Erişkinlerde daha sık olarak brakiyal veya aksiler 
arterlerin kısmi veya tam tromboembolik oklüzyon 
veya anevrizmalarının, çocuklarda ise servikal kosta 
veya anormal fibröz kostanın nadiren kompressif etki ile 
arteriyal TÇS’na neden olduğu bildirilmektedir [10]. 

Sinir ileti ve EMG çalışmaları ile karpal tünel sendromu, 
kübital tünel sendromu, polinöropati, motor nöron 
hastalığı ve radikülopati gibi nörolojik hastalıklar 
dışlanmaktadır. Ayrıca servikal spine sendromu, omuz 
artrit ve artraljisi, ve tendon yaralanmaları ve pektoralis 
minör sendromlarıda ayırıcı tanıda dışlanmalıdır [14]. 
Kas atrofileri gelişen kronik nörojenik TÇS vakalarında 
EMG’de sinir ileti hızlarında yavaşlama olabildiği 
bildirilmiştir. Ancak kroniklerde dahil nörojenik TÇS 
vakalarının çoğunda duysal ve motor ileti hızları 
normal bulunmaktadır [11,15]. Bildirdiğimiz vakaların 
sinir ileti hızları ve iğne EMG çalışmaları normal 
bulunmuş ve ayırıcı tanıya giren polinöropati ve motor 
nöron hastalıkları gibi nörolojik hastalıklar dışlanmıştır. 
Yapılan boyun BT ve kan tetkikleri ile inflamatuar 
hastalıklar dışlanmıştır.

Nörojenik TÇS vakalarında tedavi konservatif veya 
cerrahidir. Burada altı çizilmesi gereken önemli konu, 
bütün vakalara cerrahi öncesi konsevatif tedavi 
verilmesi gerekliliğidir. Davranış değişiklikleri, iş 
alanlarında ergonomik düzenlemeler, uygun postür 
eğitimleri ve gevşeme egzersizleri (abdominal 
solunum, yumuşak masaj, sinir kaydırma egzersizleri 
ve boyun ve omuz germe egzersizleri gibi) önemli 
konservatif tedavi yöntemleridir [16]. Kas gevşeticiler, 
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analjezikler, anti-inflamatuarlar ve tetik nokta 
enjeksiyonları diğer konservatif tedavi seçenekleridir 
[13]. En az 3 aylık konservatif tedavi ile semptomları 
gerilemeyen hastalara cerrahi tedavi uygulanmaktadır. 
Cerrahi tedavide skalen kasların veya servikal kostanın 
eksizyonu yapılmaktadır. Bu tedaviler ile brakiyal 
pleksusa basının azaltılması ve skalen kasların 
gevşetilmesi amaçlanmaktadır [17]. 

Sonuç olarak TÇS, çocukluk çağında nadir görülen 
bir hastalıktır ve kolayca gözden kaçabilmektedir. 
Nöropatik şikayetlerin fizik aktivitelerin daha yoğun 
yapılmaya başlandığı pubertal çağda başlaması, belli 
bazı baş-boyun manevraları ile tetiklenmesi ve kız 
cinsiyet bu hastalıktan şüphelenilmesi için önemli 
uyarıcı bulgulardır.
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ÖZET
Plasenta yapışma anomalilerinden biri olan plasenta akreata maternal mortalite ve morbidite-
ye neden olan postpartum kanamaların en sık nedenlerinden birisidir. Çalışmamızda  plasenta 
akreata'ya bağlı abondan postpartum hemorajiyi kontrol için uterus koruyucu kare sütür uygu-
ladığımız bir olguyu tarif ettik. Hasta 3 yıl önce  normal doğum sonrasında plasenta retansiyonu 
nedenli postpartum dönemde  küretaj işlemi geçirmiş. Daha sonra menstrüel kanaması olmaması 
üzerine başvuran hastada endometrial sineşi tespit edilip operatif histeroskopi ile sineşi açıldı. 
Yakın dönemde gerçekleşen gebeliğinde, normal spontan doğum sonrası plasenta akreata nedenli 
postpartum hemoraji gerçekleşti. Kare kompresyon sütürü uygulanarak uterus koruyucu cerrahi 
gerçekleştirildi.Hastanın postoperatif takibinde herhangi bir komplikasyon izlenmedi.

Anahtar Sözcükler: Plasenta akreata; Postpartum kanama; Kare kompresyon sütürü   

ABSTRACT
As one of the anomalies of placental attachment, placenta accreta is among the most common 
reasons of postpartum hemorrhages leading to maternal mortality and morbidity. In the 
report, we described a case where we used square sutures to protect uterus in order to control 
postpartum hemorrhage due to placenta accreta. The case had had curettage induced by 
placental retention after vaginal delivery within the postpartum period three years ago. Then, 
the patient was admitted to our clinic with the complaint of no menstrual bleeding, endometrial 
synechia was detected, and the synechia was cut open through operative hysteroscopy. In her 
recent pregnancy, postpartum haemorrhage due to placental accreta occurred following normal 
spontaneous delivery. So, uterus-protecting surgery was performed by using square compression 
sutures. During the postoperative follow-up, no complications were observed. 

Keywords: Placenta accreta; Postpartum hemorrhage; Square compression suture
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GİRİŞ
Plasenta yapışma anomalileri, maternal mortalite ve 
morbiditeye neden olan postpartum kanamaların en sık 
nedenlerinden birisidir (1). Plasenta dokusunun uterus 
içerisine anormal invazyonu olarak tanımlanabilen bu 
anomaliler plasenta akreata, inkreata ve perkreata 
olmak üzere 3 gruba ayrılır (2). Bu anomalilerden en 
yaygın görüleni olan plasenta akreatada koryonik 
villusların myometrium içerisine invazyonu daha 
yüzeyseldir. Plasenta akretadaki patofizyolojik sorunun 
desidua basalisin kısmi veya tam yokluğu olduğu öne 
sürülmüştür (3). Daha önceleri hamileliğin nadir bir 
komplikasyonu olarak düşünülen plasenta akreata'nın 
görülme sıklığının, sezeryan oranlarının artması ile 
birlikte, son yıllarda arttığı bildirilmektedir (4).

Maternal mortaliteyi önlemek için abondan 
postpartum hemoraji durumunda acil müdahale ve 
enerjik yaklaşım önemlidir. Geleneksel tedavi yöntemi 
olan histerektominin olası komplikasyonlarından 
kaçınmak ve fertilitenin devamını sağlamak amacıyla, 
büyük arter ligasyonu ve uterusa kompresyon 
sütürü konulması gibi çeşitli konservatif yöntemler 
geliştirilmiştir (5). Modifiye sütür teknikleri, plasenta 
accreata’nın da içerisinde  bulunduğu  postpartum 
hemorajilerde etkin bir cerrahi seçim sunmaktadır. Biz 
de çalışmamızda plasenta akreataya bağlı abondan 
postpartum hemorajiyi kontrol için uterus koruyucu 
kare sütür uyguladığımız bir olguyu tarif ettik.

OLGU SUNUMU
Yaklaşık 3 yıl önce normal doğum sonrasında plasenta 
retansiyonu nedenli postpartum dönemde küretaj 
işlemi geçirmiş olan hasta amenore şikayeti ile 
başvurdu. Kasık ve bel ağrısı mevcut olan hastaya 
progesteron verildi. Menstrüel kanaması olmaması 
üzerine histerosalpingografi önerildi. Yapılan 
histerosalpingografide endometrial sineşi gözlendi 
(Resim 1). Hastaya operatif histeroskopi uygulanarak 
sineşi açıldı.

2 ay sonra kontrol histerosalpingografi gebelik için 
uygun olarak değerlendirildi. Hasta  spontan olarak 
2 ay içinde gebe kaldı. 16. Gebelik haftasına kadar 
kanamaları aralıklı devam etti. Antenatal dönemde 38. 
gebelik haftasında ultrasonografide lakünler gözlendi, 

plasenta akreatadan şüphelenildi. Bu durum hasta ve 
yakınları ile paylaşıldı. Bu dönemde hastanın kanaması 
ve acil bir durumu söz konusu değildi. Hasta sezeryan 
önerisini ve doğumu 38. gebelik haftasında kabul 
etmedi ve yakın takibe alındı. 

Şekil 1. Histerosalpingografi görüntüsü (sineşi mevcut)

39. gebelik haftasında membran rüptürü ve travay 
başlaması ile başvuran hasta doğum için yatırıldı. 
Ultrasonografik olarak retroplasental myometriumun 
normal hipoekoik zonunun kaybı nedeniyle sezeryan 
ile doğum önerildi. Hasta sezeryan önerimizi daha 
önce normal doğum yaptığı için kabul etmedi. Normal 
spontan doğum gerçekleşti, plasentanın ayrılmadığı 
gözlendi. Abondan kanama ile hasta ameliyathaneye 
alındı. Laparatomi sonrası uterus, a. uterina 
seviyesinden foley sonda ile komprese edildi. Uterus alt 
segmente transvers kesi yapılarak plasenta çıkartıldı. 
Uterus fundusta toplamda 8 cm'lik bir bölgede akreata 
alanları kanamalı gözlendi. Bu bölgelere daha önce Acar 
ve ark. tarafından tarif edilen teknik kullanılarak kare 
sütürler uygulandı (Resim 2). Kare sütür uygulaması ile 
kanama kontrolü tam olarak sağlandı.

Bu teknikte önce endometrial kavite plasental 
artıklardan temizlendikten sonra kanamaya devam 
eden alan tespit edilir ve alanın sağ üst köşesinden 
düzleştirilmiş 1 no vicryl  (80 mm’lik) iğne ile 
endometriumdan girilerek tam kat myometrium 
geçilip, serozadan çıkılır (1. Giriş, 1. Çıkış). Çıkılan yerin 
ortalama 3-4 cm ilerisinden yatay olarak serozadan 
girilip içerde endometriumdan çıkılır (2. Giriş, 2. Çıkış). 
İğne üçüncü adımda, kanayan alanın sağ alt köşesine 
yönlendirilir ve endometriumdan ve myometriumdan 
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tam kat geçirilip, serozadan tekrar çıkılır (3. Giriş, 3. 
Çıkış). Arkada çıkılan yerin 3-4 cm ilerisinden yatay 
olarak serozadan girilerek son kez endometriumdan 
çıkılır (4. Giriş, 4. Çıkış). Endometrial kavitede, birinci 
giriş sütürü ile 4. çıkış sütürü kaviteye doğru kanayan 
alanı komprese edecek şekilde düğümlenir (Resim 3).

Şekil 2. Operasyon fotoğrafı

 

TARTIŞMA 
Plasenta akreata tanısının doğum öncesi dönemde 
konulmasının maternal hemorajik mobiditede azalma 
ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (6). Erken tanı için risk 
faktörlerinin değerlendirilmesi ve uygun görüntüleme 
yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Plasenta akreata 
için tanımlanmış risk faktörleri, sezeryan doğum başta 
olmak üzere uterus veya uterin kaviteye uygulanan her 
türlü geçirilmiş invazif işlem ve daha önce plasenta 
previa öyküsüdür (2). Riskli hastaların antenatal 
dönemde değerlendirilmesinde görüntüleme 
yöntemleri önemli rol almaktadır. Standart 
transabdominal ultrasonografi, plasenta akreatanın 
teşhisinde güvenli bir şekilde kullanılabilecek en önemli 
görüntüleme yöntemlerinden biridir. Ayrıca plasentanın 
parametriyum veya çevre organlara invazyonundan 
şüphelenilmesinde, veya posterior yerleşimli plasenta 
akreata şüphesinde manyetik rezonans görüntüleme 
de tanının konulmasında yardımcı olabilmektedir (5). 
Plasenta yapışma anomalisinden antenatal dönemde 
şüphelenilmesi veya doğum sırasında karşılaşılması 
durumunda maternal mortalitenin önlenmesi için 
kullanılan en sık yöntem, planlı sezeryan histerektomi 
veya postpartum histerektomidir (5). Planlı sezeryan 
histerektominin plasentayı ayırma girişimine 
nazaran her ne kadar maternal morbiditeyi azalttığı 
gösterilmiş olsa da, bu majör cerrahiler fertiliteyi 
ortadan kaldırmakta ve hastalarda psikolojik strese 
yol açmaktadır. Hastanın fertilite isteğinin olması 
durumunda ve genç hasta grubunda, histerektomiye 
alternatif  bir tedavi metodu seçilmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla bilateral hipogastrik arter ligasyonu 
ve uterin arter embolizasyonu gibi yöntemler 
geliştirilmiştir. Bu yöntemlerle de hayatı tehdit 
edebilecek veya ciddi morbiditeye yol açabilecek 
komplikasyonlar bildirilmiştir (7). Postpartum hemoraji 
kontrolünde uygulanabilecek diğer bir yöntem de 
uterusa kompresyon sütürleri konulmasıdır. Bu amaçla 
tarif edilen çeşitli sütür tekniklerinin uterin duvarda 
nekroz gelişimi, şineşi, pyometri gibi dezavantajları 
bulunmaktadır (8).

Biz bu vakada ilk olarak Acar ve arkadaşları tarafından 
tarif edilen kare sütür tekniği kullanarak kanamayı 
başarılı bir şekilde kontrol altına aldık. Bu tekniğin diğer 
uterus kompresyon sütürlerine göre avantajı, uterusun 

Şekil 3. 
Acar yöntemi kare 
kompresyon sütürü
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iki duvarı birbirine yaklaştırılmadığından uterus drenaj 
bozukluğuna yol açmaması ve komplikasyon oranının 
düşük olmasıdır (9).  Bu teknik daha çok plasental alan 
kompresyon sütürü niteliğindedir (10). 

Plasenta akreataya bağlı postpartum hemoraji 
kontrolünde alternatif bir yöntem olarak topikal 
hemostatik ajanların da kullanılabileceği bildirilmiştir. 
Monsel solüsyonunun fokal plasenta akreataya bağlı 
kanamanın tedavisinde etkili olabildiği bildirilmiştir 
(11). Postpartum kanamanın tedavisi ve maternal 
mortalite ve morbiditenin azaltılmasında en etkili 
yöntemin tanımlanması için daha ileride yapılacak 
kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
        
Olgumuzda dikkate değer nokta, risk faktörleri 
bulunmasına rağmen hastaya dikkatli, zamanında ve 
enerjik bir yaklaşımla müdahalenin gerçekleşmesi, 
modifiye sütür  teknikleri ile uterusun korunmuş 
olmasıdır. Modifiye sütür ile multifokal olan yoğun 
kanama kontrol altına alınmış ve hastanın postoperatif 
takibinde herhangi bir komplikasyon izlenmemiştir. 
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ÖZET
Gastrointestinal stromal tümörler (GIST'ler) gastrointestinal sistemin interstisyel Cajal hücrele-
rinden gelişen en yaygın mezenkimal tümörlerdir. GIST’lerin görüldüğü yaş dağılımı göz önüne 
alındığında, gebelik veya puerperium sırasında GIST tanısı çok nadirdir. 26 yaşında primigravid bir 
kadın acil servisimize doğum sancısı ile başvurdu. Sezaryen operasyonu sırasında, ince bağırsağın 
antimezenterik duvarından kaynaklanan 7 cm'lik bir kitle saptandı. Hastaya genel cerrahi ekibi 
tarafından sezaryen sonrası 38. günde ince barsak rezeksiyonu ve parsiyel omentektomi operas-
yonu uygulandı. Patolojik incelemede 9x6x6 cm infiltratif gastrointestinal stromal tümör saptandı. 
Medikal onkolojinin önerisiyle Imatinib tedavisi başladı. Hasta halen tıbbi onkoloji kliniği tarafın-
dan takip edilmektedir. Sonuç olarak, sezaryen sırasında batın içinin eksplorasyonu asemptomatik 
kitlelerin tespiti açısından önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Gastrointestinal stromal tümör; Gebelik; Sezaryen    

ABSTRACT
Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are the most common mesenchymal tumors that develop 
from the interstitial Cajal cells of the gastrointestinal tract. Given the age distribution of ocurrence, 
a diagnosis of GISTs during pregnancy or puerperium is very uncommon. A 26-year-old primigravid 
woman was admitted to our emergency department with labor pain. During cesarean a 7 cm mass 
was found incidentally, which originated from the antimesenteric wall of the small intestine. The 
patient underwent a small bowel resection and partial omentectomy on the 38th day after cesarean 
section by the general surgical team. Pathology revealed a 9x6x6 cm infiltrative gastrointestinal 
stromal tumor. Imatinib therapy was started with medical oncology’s recommendation. The 
patient is still being followed by the medical oncology clinic. In conclusion, exploration of the 
abdomen during a cesarean section is important for the detection of asymptomatic masses.

Keywords: Cesarean section; GISTs; Pregnancy 
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INTRODUCTION 
Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are the most 
common mesenchymal tumors that develop from the 
interstitial Cajal cells of the gastrointestinal tract, and 
are usually present during the fifth to seventh decade 
of life (1,2). Given the age distribution of ocurrence, 
a diagnosis of GISTs during pregnancy or puerperium 
is very uncommon (3). These tumors may be 
asymptomatic and are discovered incidentally during 
a radiologic scan for another purpose. Moreover, non-
specific symptoms of pregnancy may be confused with 
symptoms from the tumor, resulting in the difficult 
diagnosis of tumors in pregnancy (4). GISTs during 
pregnancy and puerperium that were reported in the 
literature are listed in Table 1 (5-19). Here, we describe 
our experience in the unique case of a GIST detected 
incidentally during the cesarean section of a 26-year-
old pregnant patient, which was asymptomatic during 
the pregnancy.

CASE PRESENTATION
A 26-year-old primigravid woman was admitted to our 
emergency department with labor pain. Four years ago, 
she had a myomectomy operation. Ultrasonographic 
examination showed a viable, intrauterine 39-week 
pregnancy. Upon vaginal examination, her cervical 
dilation was 3-4 cm and cervical effacement was at 
60%. As she was in active labor and had a history of 
myomectomy, the patient was scheduled for a cesarean 
section; the patient gave birth to a live 2800gr female 
baby. During the cesarean section, neither acid nor 
blood were detected in abdomen. Bilateral ovaries 
and tubes were natural in appearance. Bleeding 
control was performed following the suturation of 
the lower segment’s transverse incision. Then, a 7 cm 
mass was found incidentally, which originated from 
the antimesenteric wall of the small intestine (Figure 
1). The general surgery team was consulted during 
surgery. It was reported that the lesion was suspected 
to be malignant; segmental intestinal resection was 
necessary, and that the operation would be planned 
after the necessary approvals and preoperative 
examinations. During cesarean section mass resection 
was not performed because there was no informed 
consent form including the possibility of small bowel 
resection and ileostomy.

Figure 1. The wiev of the GIST in small bowel which was 
found incidentally during cesarean section

Figure 2. The tumor was composed of spindle and epitheli-
oid cells (Hematoxylin and eosin staining x10)

The cesarean section of the patient was completed 
and uneventfully discharged on the third postoperative 
day. The patient received a follow-up from the general 
surgeons. The patient was informed about the 
planned surgery and was expected to decide on the 
operation. After the patient decided on the operation, 
preoperative upper gastrointestinal tract endoscopy, 
colonoscopy and radiologic scanning of the abdomen 
and thorax with computed tomography (CT) were 
performed.  
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Cases Age Presentation Site Size Surgery Pathology

Benjamin Mi-
chael Stubbs et 
al. (5)

31 Lethargy, 
sensation of 
abdominal 
mass

transverse colon 17x14x12 Intestinal 
resection

CD117, CD34, a smooth muscle 
actin (+) desmin (-)

Michael varras 
et al. (6)

28 Acute abdo-
men

small intestine 13x10x9 Intestinal 
resection

CD117, CD34, a smooth 
muscleactin (+) desmin, S-100, 
cytokeratin (-)

Cuerva-
González MJ et 
al. (7)

39 Gıs bleeding, 
ex fetus

small intestine 15x12 Intestinal 
resection

CD117, c-kit (+)

S. Scherjon (8) 25 Sensation of 
abdominal 
mass

small intestine 20 Intestinal 
resection 
+ splenec-
tomy

CD117, SM Actin (+) CD34, 
S-100 (-)

Covoney S. (9) 42 Incidentally extradigestive stromal 
tumor(retroperitoneum)

11 Resection N. A

Emma T. Igras et 
al. (10)

42 Incidentally duodenum 12 Intestinal 
resection

CD117, DOG1 (+) CD34, PDGFR, 
desmin, S100 (-)

N. Haloob et al. 
(11)

31 Lethargy, diz-
ziness

small intestine, colon 10,6x6,8x10,9 Intestinal 
resection

CD117, CD34 (+)

PHILIP T. V. et 
al. (12)

32 Abdominal 
pain

stomach 13x9 Intestinal 
resection

CD34, vimentin (+), smooth 
muscle actin, e2, progesterone, 
cytokratin, desmin S-100 (-)

S. Lanzafame et 
al (13)

29 Abdominal 
pain

stomach 4x3x2 Wedge 
resection

CD 34, CD 117, EGFR, PgR (+) 
desmin, a smooth muscle actin, 
S-100, GFAP, HER-2, estrogen 
receptor (-)

U. Parampalli et 
al (14)

28 Upper gis 
bleeding

stomach 5,7 Partial 
resection

CD117, CD34 (+) smooth 
muscle actin, S-100, desmin (-)

Jove Oblitas 
WDC et al. (15)

28 Upper gis 
bleeding

stomach 8 Intestinal 
resection

CD117, Ki 67 (+) CD34 (-)

Iliass Charif et 
al. (16)

42 Abdominal 
pain

stomach 16x21x23 Intestinal 
resection

CD 117, CD 34, PS100, AML (+)

Ilay Gozukara et 
al. (17)

21 Abdominal 
pain

extradigestive stromal 
tumor

17x17x10 Resection c-kit, CD34, Desmin(+)

S. Mahdaoui et 
al. (18)

38 Sensation of 
abdominal 
mass

extradigestive stromal 
tumor (omentum)

17x12x12 Did not 
per-
formed

N. A

Neerja Goel et 
al. (19)

25 N.A (primary 
tumor)

stomach, colon (primary 
tumor)

15x16x8 Intestinal 
resection 
(primary 
tumor

Smooth muscle, CD117(+) 
primary tumor

Present case 26 Incidentally small intestine 75x55 Intestinal 
resection 
+ partial 
omentec-
tomy

CD117, DOG1 (+), CD34, SMA, 
S-100 (-)

Table 1. GISTs during pregnancy and puerperiumthat were reported in the literature
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The patient’s abdominal CT revealed a 75 x 55 mm 
mass with lobulated contour, heterogeneous contrast 
enhancement after administration of intravenous 
contrast agent, and necrotic components with no 
enhancement in the left lower quadrant, adjacent to 
the ileal anses. Surgery was performed after obtaining 
the informed consent form, including the possibility 
of ileostomy. The patient underwent a small bowel 
resection and partial omentectomy on the 38th day 
after cesarean section by the general surgical team. 
There was no metastasis detected in the preoperative 
radiologic scanning and intraoperative exploration of 
the abdomen.
 
Intraoperative pathologic result of the frozen section 
is ‘infiltrative gastrointestinal stromal tumor and any 
tumor was detected at the surgical margin’. Final 
pathology revealed a 9x6x6 cm infiltrative GIST and 
frozen section result was confirmed. The mitotic rate 
was less than 5 mitoses per 50 high power fields 
(HPFs). The tumor’s cell type was mixed epithelioid 
and spindle cells (Figure 2). Cytological atypia was 
significant. Immunohistochemical staining of the 
tumor tissue demonstrated strongly positive reactivity 
to CD 117 and DOG-1, but negative reactivity to CD 
34, SMA, and S-100. Imatinib therapy was started 
with medical oncology’s recommendation. The patient 
is still being followed by the medical oncology clinic. 
When the patient started imatinib therapy, she was 
recommended not to breastfeed her baby. A one-year 
follow-up the patient is alive and recent radiologic 
imaging shows any local recurrence or secondary 
metastases.

DISCUSSION
GISTs are the most common mesencyhmal tumors 
of the gastrointestinal tract. Although the tumor’s 
localization is commonly in the stomach (50-60%) and 
small intestine (20-30%), it can be detected anywhere 
in the gastrointestinal tract such as the large bowel or 
esophagus. Rarely, stromal tumors can occur outside 
of the GI tract such as the mesentery, omentum, and 
retroperitoneum (20, 21). 

Patients with GISTs usually have non-specific symptoms 
(i.e., early satiety, bloating) and these symptoms may 

also occur in pregnancy. Because of this, the diagnosis 
of GISTs during pregnancy is difficult. Also, GISTs may 
cause intra-abdominal hemorrhage due to tumor 
ulceration, upper and lower gastrointestinal bleeding, 
abdominal mass sensation due to the size of the mass, 
and gastrointestinal obstruction (4). Intra-abdominal 
hemorrhage, gastrointestinal bleeding, and intestinal 
obstruction in pregnancy increase the risk of morbidity 
and mortality for both the fetus and pregnant patient. 
Cuerva Gonzales MJ., et al. reported the case of a 
patient who was diagnosed with a gastrointestinal 
stromal tumor during her pregnancy due to massive 
lower gastrointestinal bleeding, and the fetus died 
(7). In some cases, GISTs are asymptomatic and are 
detected incidentally during radiological imaging 
or an abdominal operation for another purpose. 
In their cases, Covoney S. and Emma T. Igras et al. 
diagnosed GISTs in pregnancy incidentally during the 
routine ultrasonographic examination of a fetus (9, 
10). Our case is a unique example of a GIST that was 
detected incidentally during a cesarean section. The 
tumor originated from the small intestine and was 
approximately 50 cm proximal to the cecum. The 
patient’s diagnosis, who had no symptoms during 
pregnancy, was incidentally detected during her 
cesarean section.
The prognosis of GISTs is highly associated with their 
histological type, size, mitotic index, localization, and 
metastasis. Poor prognostic factors include mixed 
type histology, small intestinal localization, a tumor 
size of >5 cm, and >5/50 HPF mitotic index. In our 
case, mixed type cell morphology, small intestinal 
bowel localization, and a tumor size of 7 cm were poor 
prognostic indicators (22, 23).

The primary treatment of GISTs is surgery. Resection of 
the tumor with a clear surgical margin is the preferred 
surgical procedure (24). Imatinib mesylate, which 
selectively inhibits BCR-ABL, KIT, and PDGFR tyrosine 
kinases, is the standard adjuvant treatment for patients 
with metastatic disease and poor prognostic factors 
(25, 26). Moreover, breast feeding is not recommended 
for patients under imatinib treatment and for one 
month after the last imatinib dose, due to its potential 
for serious adverse reactions in the infant (27). In this 
case, because of the poor prognostic factors, imatinib 
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treatment was started by medical oncologists after the 
surgical resection of the tumor, and breast feeding was 
stopped during imatinib treatment.

CONCLUSION
This is the first reported GIST case in the literature 
that was incidentally detected during a cesarean 
section. Exploration of the abdomen during a cesarean 
section is important for the detection of asymptomatic 
masses. Additionally, our case demonstrates the 
management of an incidental GIST that was detected 
during a cesarean section with a multidisciplinary 
team including obstetricians, gynecologists, general 
surgeons, pathologists, and medical oncologists.
Acknowledgments: There are no conflicts of interest 
between the authors to declare.
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• Diğer kaynak türleri için, Bkz. “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References”.
Yazı çeşitleri
Orijinal araştırmalar:
Prospektif veya retrospektif, tıbbın tüm alanları ile ilgili her türlü deneysel ve klinik çalışmalardır.
İçerik:
- Özet; Türkçe ve İngilizce olarak, ortalama 200-250 kelime olacak şekilde; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden 
oluşmalıdır. 
 - Giriş 
 - Gereç ve yöntemler 
 - Bulgular 
 - Tartışma / sonuç 
 - Teşekkür  
 - Kaynaklar
*Makalenin tamamı, yaklaşık 5000 sözcükten uzun olmamalı, şekil ve tablo sayısı altıyı geçmemeli, kaynaklar 40’ı aşmamalıdır. 
Klinik Derlemeler:
Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde 
hazırlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.İçeriği;
 - Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 - Konu ile ilgili başlıklar
 - Kaynaklar
*Derleme 5000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 4, kaynak sayısı en fazla 100 olmalıdır.
Kısa bildiriler:
      -2000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 20 olmalıdır.
Olgu Sunumu: 
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. 
İçerik:
 - Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)
 - Giriş
 - Olgu Sunumu
 - Tartışma
 - Kaynaklar
Editöre mektup
Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve sorularını içerir. 
İçerik:
 - Başlık ve özet bölümleri yoktur 
 - Mektuplar en fazla 500 kelimelik yazılardır, kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır, şekil ve tablo içermez.
 - Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. 
 - Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.
Kontrol Listesi
Makale aşağıda gösterildiği gibi ayrı dosyalar halinde hazırlanmalıdır:
1.Başvuru Mektubu
2.Başlık sayfası
3.Özet 
4.Ana metin (makale metni, teşekkür, kaynaklar, tablolar ve şekil başlıkları)
5.Şekiller
6.Yayın Hakları Devir Formu
*Yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler tip.editor@bozok.edu.tr adresine gönderilmelidir.
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Scope
 Bozok Medical Journal is the official publication of Yozgat-Bozok University, Faculty of Medicine that offers scientific content. It is printed 4 
times in a year in the months of March, June, September and December.
 Bozok Medical Journal is a national journal, based on peer-review consultation principles publishing clinic and basic science, original 
research articles, reviews, editor views and case reports in every field of medicine.
 Bozok Medical does not request application or process fees. Also, it does not pay any kind of compensation or fee for the published articles
Aim
 The journal aims to publish research, original work, review and case reports that contribute in its field on national and international levels 
in basic medical sciences and clinical branches.
 
General Information
 Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under consideration by another journal, or have not 
been previously published. Direct quotations, tables, or illustrations that have appeared in copyrighted material must be accompanied by written 
permission for their use from the copyright owner and authors. 
 The Journal commit to rigorous peer review, and stipulates freedom from commercial influence, and promotion of the highest ethical and 
scientific standards in published articles. It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets scientific criterias and ethical criterias. 
During the evaluation of the manuscript, the research data and/or ethics committee approval form can be requested from the authors if it’s required 
by the editorial board.
 All articles are subject to review by the editors and at least two referees. Acceptance is based on significance, and originality of the material 
submitted. Authors should upload the final version of the draft to the system as a single word file If the article is accepted for publication, it may be 
subject to editorial revisions to aid clarity and understanding without changing the data presented.
 The publisher owns the copyright of all published articles. The authors are responsible for the statements and opinions expressed in the 
published material and are not paid by any means for their manuscripts. A copyright release form signed by all authors, a copy of conflict of interest and 
a copy of the approval of ethics committee must be posted simultaneously with the manuscript to the following address: e-mail (tip.editor@bozok.edu.
tr) or by fax (+90 354 214 06 12). Submissions received without these forms (copyright, conflict of interest and approval of ethics committee) cannot 
be sent out for review.
The publisher owns the copyright of all published articles. Statements and opinions expressed in the published material herein are those of the 
author(s). Manuscript writers are not paid by any means for their manuscripts.

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

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








