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ÖZET
Amaç: İskemik kalp hastalığına bağlı gelişen mitral yetmezlik, halen operatif mortalitesi yüksek seyirli bir 
hastalıktır. Cerrahi prosedür olarak halen bir fikir birliği sağlanmamıştır. Bu çalışmada İskemik Mitral Yetmez-
likte (İMY), mitral kapak replasmanı (MVR) ve tamir  sonuçlarının karşılaştırılarak, birbirlerine üstünlüklerini 
ortaya koymak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: 2007 ve 2011 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 
İMY nedeniyle opere edilen 36 hasta incelenmiştir. Hastaların (38.9%) kadın, 22’si (61.1%) erkekti. 20 hasta-
ya MVR, 16 hastaya mitral rekonstrüksiyon yapıldı. Her iki grupta bütün vakalarda koroner bypass mevcuttu. 
Hastalarda preoperatif risk faktörleri, mitral yetersizliğin derecesi, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları, pre-
postoperatif fonksiyonel klasifikasyonları, aort kros klemp ve kardiyopulmoner bypass süreleri, yoğun bakım 
ve hastane kalış süreleri belirlendi.
Bulgular: MVR yapılan grupta preoperatif diyastolik çap ve kontrol diyastolik çap arasında anlamlı olarak fark 
saptanmıştır (p=0.016). Bu grupta diyastolik çaptaki düzelme tamir grubuna göre istatistiksel olarak daha 
iyi çıkmıştır. Ayrıca preoperatif fonksiyonel kapasite (FK) ve kontrol FK arasında, düzelme yönünde anlamlı 
fark bulunmuştur (p=0.008). Erken dönem mortalite görülen hastalar incelendiğinde MVR yapılan grupta 
6 hasta, tamir grubunda 5 hasta exitus oldu. Mortalite görülen 11 hasta ile sağ kalan hastalar preoperatif 
ejeksiyon fraksiyonu (EF) yönünden karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.986)
Sonuç: İMY‘de öncelikle mitral tamir önerilse de, son zamanlarda bazı çalışmalarda da önerildiği gibi, MVR 
yapılması mitral yetmezliğin tam giderilmesini sağlayıp, reoperasyon 
riskini azaltmaktadır.

Anahtar Sözcükler; İskemik Mitral Yetmezlik, Koroner Arter ByPass, Mitral Kapak Replasmanı, Mitral Tamir 

ABSTRACT
Objective: Mitral insufficiency due to ischemic heart disease is still a disease with high operative mortality. 
There is still no consensus as surgical procedure. In this study, it is aimed to reveal the superiority of ische-
mic mitral insufficiency (IMI), mitral valve replacement (MVR) and repair results. 
Materials and Methods: 2007 and High-Turkey Training and Research Hospital between the years of 2011, 
36 patients were operated for IMI was examined. The patients (38.9%) were female and 22 (61.1%) were 
male. MVR was performed in 20 patients and mitral reconstruction was performed in 16 patients. There was 
coronary bypass in all cases. Preoperative risk factors, degree of mitral regurgitation, left ventricular ejection 
fractions, pre-postoperative functional classifications, aortic cross clamp and cardiopulmonary bypass dura-
tion, intensive care and hospital stay were determined. 
Results: There was a significant difference between preoperative diastolic diameter and control diastolic 
diameter in the MVR group (p = 0.016). In this group diastolic diametric improvement was statistically better 
than the repair group. Furthermore, there was a significant difference between the preoperative functional 
capacity (FC) and control FC in terms of improvement (p = 0.008). When the patients with early mortality 
were examined, 6 patients in the MVR group and 5 patients in the repair group died. There was no signi-
ficant difference between 11 patients with mortality and the survivors in terms of preoperative ejection 
fraction (EF) (p = 0.986). 
Conclusion: Although mitral repair is recommended in IMI, as recently suggested in some studies, MVR 
provides complete removal of mitral insufficiency and reduces the risk of reoperation.

Keywords: Ischemic Mitral Insufficiency, Coronary Artery By-Pass Grafting, Mitral Valve Replacement, Mitral 
Repair 
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GİRİŞ
İskemik mitral yetmezliği (İMY), bir veya birden fazla 
koroner arterin tam veya kısmi tıkanmasına bağlı 
olarak gelişen, mitral kapağın tam veya kısmi fonksiyon 
bozukluğudur. Kompleks bir yapı olan mitral kapağın 
normal performansı için, mekanizmanın ince bir şekilde 
koordinasyonu, anatomik yapıların (mitral anulus, 
mitral leafletler, sol atriyum duvarı, korda tendinealar, 
papiller kaslar, papiller kasların tabanının oturduğu 
sol ventrikül duvarı) fonksiyonel bütünlüğü ve normal 
ventrikül fonksiyonları gereklidir. İMY, koroner arter  
hastalığının mortalite ve morbidite oranı halen yüksek 
seyreden, ciddi bir komplikasyonudur.
 
MATERYAL VE METOD
2007 ve 2011 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, İMY nedeniyle 
opere edilen 36 hasta incelenmiştir. Hastaların 14’ü 
(38.9%) kadın, 22’si (61.1%) erkekti. Ortalama yaş 60,11 
± 10.67 yıldı. Kadın hastaların ortalama yaşı 61.64 yıl 
iken, erkek hastaların ortalama yaşı 56.27 yıldı. 

Tablo 1: Preoperatif hasta bilgileri

   

DM: Diyabetes Mellitus, HT: hipertansiyon, KOAH: Kronik 
Obstruktif Akciğer Hastalığı, AF: Atriyal Fibrilasyon

Hastalar Mitral kapak replasmanı ve Mitral tamir 
yapılan olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmada 
koroner arter hastalığı gelişen romatizmal kapak 
hastalığı olan grup izole edilmiştir. Preoperatif 
tanı konarken, her hastaya hikaye, fizik muayene, 
fonksiyonel kapasite sorgulaması, rutin kan tetkikleri 
(tam kan sayımı, kan biyokimyası, hormonal testler, 
kan grubu, kanama parametreleri, romatizmal kan 
değerleri) ,telekardiyografi, elektrokardiyografi (EKG), 

ekokardiyografi (EKO) ve koroner anjiyografi rutin 
olarak yapılmaktadır. 

Tablo 2: Preoperatif Ekokardiyografi bulguları

 

PAP: Pulmoner Arter Basıncı, EF: Ejeksiyon Fraksiyonu, LVDÇ: 
Sol Ventrikül Diyastol Sonu Çapı, MY: Mitral Yetmezlik

Preoperatif Ekokardiyografi bulguları incelendiğinde, 
her iki grupta pulmoner arter basınçları ve EF değerleri 
arasında istatistiksel olarak fark gözlenmedi. Mitral 
yetmezlik derecesi her iki grupta da çoğunlukla üçüncü 
dereceydi ve istatistiksel olarak fark gözlenmedi. 
 
BULGULAR ve SONUÇ
Çalışmadaki hastaların preoperatif özelliklerine 
bakıldığı zaman; 18 hastada (50%) diyabetes mellitus, 
13 hastada (36.11%) hipertansiyon, 3 hastada (8.33%) 
KOAH, 1 hastada (2.7%) geçirilmiş SVO öyküsü, 15 
hastada (41.66%) sigara içiciliği mevcuttu. Hastaların 
9’unda (25%) preoperatif ritm atriyal fibrilasyon iken, 
27’sinde (75%) sinüs ritmiydi. 

Operatif veriler incelendiğinde kros-klemp süresi, 
kardiyopulmoner bypass süreleri, distal bypass sayısı 
benzerdi ve istatistiki olarak fark yoktu (tablo 3). 
Mitral tamir yapılan hastalar incelendiğinde 6 hastaya 
Mitral Ring annuloplasti, 2 hastaya Beyazıd iple büzme 
annuloplasti, 5 hastaya mitral (quadriangular veya 
triangular rezeksiyon) annuloplasti - korda tamiri, bir 
hastaya Kay annuloplasti, bir hastaya Wooler ve bir 
hastaya da Alfieri mitral annuloplasti yapıldı. Her iki 
grubun erken dönem (30 günlük) mortalitesi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (Grup I MVR 
(%25)), Grup II Tamir %31.3)).

MVR (n=20) Mitral tamir 
(n=16)

P değeri

Yaş (yıl) 57,65 63,19 0,181

Kadın / Erkek 8/12 6/10 0,878

DM 13 (%65) 5 (%31,3) 0,044

HT 7 (%35) 6 (%37,5) 0,877

KOAH 3 (%15) 0 0,238

Sigara 8 (%40) 7 (%43,8) 0,821

Preoperatif AF 6 (%30) 3 (%18,8) 0,439

MVR (n=20) Mitral tamir 
(n=16)

P değeri

Pre PAP (mmHg) 48.0 ± 13.3 49.3 ± 20.1 0,774

Pre EF (%) 43.8 ± 11.5 44,9 ±12.6 0,654

Pre LVDÇ (cm) 5.8 ± 0.7 5,5 ± 0.8 0,213

Pre MY (2º) 1 (%5) 2 (%12.5) 0,628

Pre MY (3-4º) 19 (%95.0 ) 14 (%87.5 ) 0,574
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Tablo 3: Operatif Bulgular

Tablo 4: Postoperatif veriler

Mitral tamir yapılan iki hasta takiplerinde mitral 
yetmezliğin, yeterli düzelmemesi üzerine postoperatif 
birinci yılda yeniden ameliyat edilerek mitral kapak 
replasmanı yapıldı.
Takiplerinde problem olmadı. Mitral kapak 
müdahalesinin yanında ek müdahale olarak, 6 hastada 
triküspit kapağa müdahale edildi. Her iki hasta 
grubunda da Aort kapak müdahalesi yapılan hasta 
mevcut değildi. 

Tablo 5: Yoğun bakım ve hastanede kalış

Tablo 6: Postoperatif Ekokardiyografi bulguları

EF: Ejeksiyon Fraksiyonu, LVDÇ: Sol ventrikül diyastol sonu 
çapı, PAP: Pulmoner arter basıncı, FK: Fonksiyonel kapasite

Sağ kalan hastalarda 13.37 ± 18. 54 aylık ortalama takip 
sonrasında; MVR yapılan grupta preoperatif diyastolik 
çap ve kontrol diyastolik çap arasında düzelme 
yönünde anlamlı olarak fark saptanmıştır (p=0.016). Bu 
grupta diyastolik çaptaki düzelme tamir grubuna göre 
istatistiksel olarak daha iyi çıkmıştır. Ayrıca preoperatif 
fonksiyonel kapasite ve kontrol fonksiyonel kapasiteler 
arasında, kapak replasmanı yapılan grupta düzelme 
yönünde anlamlı fark bulunmuştur (p=0.008).

Her iki grupta erken dönem mortalite görülen hastaların, 
preoperatif Ejeksiyon fraksiyonu ve preoperatif 
diyastolik çaplar istatistiksel olarak karşılaştırıldığında 
anlamlı bir fark görülmedi (p=0.690). Erken dönem 
mortalite görülen hastalar incelendiğinde MVR yapılan 
grupta 6 hasta, tamir grubunda 5 hastada mortalite 
gözlemlendi. Mantalite nedenleri incelendiğinde tamir 
grubunda bir hastada akciğer yetmezliğinden, bir 
hastada greft yetmezliğine bağlı tekrarlayan enfarktüs 
nedeniyle, üç hastada ise düşük debi nedeniyle 
mortalite gelişti. Kapak replasmanı yapılan grupta 
ise bir hasta akciğer yetmezliği nedeniyle, 5 hastada 
ise düşük debi nedeniyle mortalite gelişti. Mortalite 
gözlenen 6 hasta kardiyopulmoner yetmezlik veya diğer 
nedenlerle acil ameliyat edilen hastalardı. Mortalite 
görülen 11 hasta ile sağ kalan hastalar preoperatif 
Ejeksiyon fraksiyonu yönünden karşılaştırıldığında 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.986)

Her iki grup ayrı ayrı incelendiğinde preoperatif 
Ejeksiyon fraksiyonu ile mortaliteler arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ejeksiyon 
fraksiyonlarına göre hastalar gruplandığında, yapılan 
ameliyatla mortalite arasında ilişki saptanmamıştır 
(EF>50 p=0.720,EF 30 –50 p=0,648).

MVR (n=20) Mitral tamir 
(n=16)

P 
değeri

XCL (dk) 112.0 ± 36.46 96.87 ± 25.09 0.245

CPB (dk) 174.10 ± 69.99 153.69 ± 40.51 0.408

Distal bypass 
sayısı

3 2,6 0.367

XCL: Kros Klemp Süresi, CPB: Kardiyopulmoner Bypass

MVR (n=20) Mitral tamir 
(n=16)

P 
değeri

Postopinotrop 18 13 0,390

Postop İABP 6 2 0,199

Drenaj (cc) 960.00 ± 
411.54

953.13  ± 
564.05

0,576

Ekstubasyon 
süresi (saat)

26.5  ± 30.9 17.4  ± 12.4 0,502

İABP: İntraaortik balon pompası

MVR (n=20) Mitral tamir 
(n=16)

P 
değeri

YB Kalış (Gün) 5.6  ± 10.6 3.9  ± 6.4 0.394

Hastane Kalış 
(Gün)

17.6  ± 25 12.3  ± 11.3 0.987

30-günlük 
mortalite

5 (%25) 5 (%31.3) 0.677

YB: Yoğun Bakım

MVR (n=20) Mitral tamir 
(n=16)

P 
değeri

Post EF 39.5  ± 12.7 42.8  ± 11.8 0.464

Post LVDÇ 5.8  ± 0.9 5.4  ± 0.7 0.252

Post PAP 39.8  ± 7.3 47.0  ± 13.6 0.446

Post FK (3-4) 3 (%27.3) 3 (%33.3) 0.642
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TARTIŞMA
İskemik mitral yetmezliği, miyokart enfarktüsünün 
sık görülmeyen bir komplikasyonudur ve erken-geç 
yaşamı önemli ölçüde kısaltmaktadır. (1) İskemik mitral 
yetmezliğinde etkin cerrahi tedavi yöntemi halen 
tartışmalıdır. Ancak mitral kapak cerrahisindeki temel 
amaç yeniden kompetan bir mitral kapak oluşturmaktır (2). 

Hem akut hem de kronik iskemik mitral yetmezliğin 
patogenezinde; papiller kas disfonksiyonuna ve 
yetersiz kapak kapanmasına sebep olan ventriküler 
deformasyonlar rol oynamaktadır. Patolojik olarak 
hastaların çoğu posterior papiller kas disfonksiyonu ile 
beraber geniş posterior duvar infarktı içermektedirler. 
Ayrıca posterior anüler dilatasyon, papiller kas 
elongasyonu, papiller kas kısalmasının kaybolması da 
katkıda bulunmaktadır (1,3,4). Çalışmamızda, özellikle 
preoperatif düşük EF’li hastalarda posterior duvar 
disfonksiyonu görülmektedir. 

İskemik mitral yetmezliği, beraberinde koroner arter 
hastalığı olan dejeneratif veya romatizmal mitral 
yetmezliğinden ayırdedilmesi gerekir. Bu çalışmada 
mortalite yönünden kendi içinde bir sınıflama 
yapılmamıştır. Ancak çalışmadaki hastaların tamamı 
iskemik mitral yetmezlik nedeniyle opere edilen 
hastalardır. Mortalite için risk faktörleri; İleri konjestif 
kalp yetmezliği, eklenen olaylar (akut böbrek yetmezliği, 
pulmoner disfonksiyon, IABP kullanılması gibi), uzun 
yoğun bakım takibine ihtiyaç göstermesi, düşük 
ejeksiyon fraksiyonu, koroner damar lezyonu sayısı, yaş 
olarak sıralanabilir (5). Bu çalışmada mortalite görülen 
hastalar ile sağ kalan hastalar arasında, ejeksiyon 
fraksiyonu açısından anlamlı fark görülmedi. Bu 
durum gruplardaki hasta sayısının yetersiz olmasından 
kaynaklı olabilir. 

Kompleks patolojilerde kapak replasmanının daha 
faydalı olduğunu söyleyen çalışmalar mevcut olduğu 
gibi erken mortalitenin replasman yapılan grupta daha 
fazla olduğunu söyleyen çalışmalar da bulunmaktadır 
(6,7). Çalışmamızda 30 günlük erken mortalite 
yönünden kapak tamiri ve replasman arasında anlamlı 
fark bulunmamıştır. ( MVR grubunda %25, mitral tamir 
grubunda %31,3). Literatürde iskemik mitral yetmezliği 
için operatif mortalite %0 – 54 arası değişmekte 

ve ortalama %21 olarak belirtilmektedir (8). Mitral 
kapak tamiri yapılan 2 hastaya, post op bir yıllık 
takiplerinde şiddetli yetmezliğin geçmemesi nedeniyle 
re operasyon yapıldı. Literatürde postoperatif 6 aylık 
dönemde, kapak tamiri yapılan hastalardaki rezidü 
yetmezliğin 2 ve üzeri olduğu hastaların %15-25 
arasında olduğunu söyleyen çalışmalar bulunmaktadır.
(9,10) Çalışmamızda, post op orta dönem takiplerde, 
daha belirgin olarak kapak replasmanı yapılan grupta, 
sol ventrikul diyastolik çaplarda istatistiksel olarak 
düzelme görülmüştür. Bu durumun kapak replasmanı 
sonrası rezidü yetmezliğin daha düşük olmasından 
kaynaklandığını düşünmekteyiz. Kapak replasmanı 
yapılan grupta, fonksiyonel kapasitede daha iyi 
düzelme olması da bu duruma bağlanabilir. 

Rankin’in çalışmasında yalnız kadın hastalar tamirden 
yarar görmüş gibi görülmektedir (mortalite tamir ve 
replasman sonrası; 5/15, 9/20) (5). Ayrıca tamir tekniği de 
hastalar arasında hala tartışmalıdır. Bu nedenle iskemik 
mitral yetmezliği sonrası uygulanacak en iyi metodda 
tartışmalıdır. Tepe ve arkadaşlarının sorgulamasına 
rağmen mitral kapak cerrahisi sırasında konkomitant 
koroner arter revaskülarizasyonunun yararları kabul 
edilmiştir (11). Çalışmamızda revaskülarizasyonların 
yeterli olduğuna dair veri olmamakla birlikte, iyi bir 
ventrikul fonksiyon devamlılığı için oldukça önemli 
olduğunu düşünmekteyiz. 

İskemik mitral yetmezliğinde, kapak replasmanı 
yapılmasında yüksek mortalite hala bir sorun olarak 
devam etmektedir. Eğer hemodinamik bozulma 
olmadan cerrahi yapılırsa literatürde mortalite  % 10 – 
30 arasında kalabileceği belirtilmiştir (12). 

Mitral kapağın total rezeksiyonu sonrası sol 
ventrikülün destek sistemi zarar göreceği için sol 
ventrikül disfonksiyonu gelişir. Ejeksiyon fraksiyonu 
özellikle %’ 35’in altında olan hastalarda posterior 
mitral leafletin korunması mortaliteyi dramatik bir 
şekilde azaltmaktadır (1). Klinik tecrübe olarak, uygun 
vakalarda, yeterli kapak alanı sağlanabiliyorsa posterior 
leafleti veya her iki leafleti koruyarak, sol ventrikül 
geometrisini korumaya çalışmanın faydalı olacağını 
düşünmekteyiz.
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Literatürde mitral kapak tamirinin, replasmana 
üstünlüğü kanıtlanmamakla beraber tercih edilmesi 
gerektiği birçok kez vurgulanmaktadır. Kapak tamirinin 
düşük operatif mortalite, daha iyi sol ventriküler 
fonksiyon ve daha yüksek uzun süreli yaşam oranları 
sağladığını belirten çalışmalar mevcuttur. Son yıllarda 
yapılmış bir meta analizde, kapak replasmanı yapılan 
hastalarda, göreceli uzun süreli ölüm riski %35 daha 
yüksek bulunmuştur. (13,16) Ancak yine son zamanlarda 
yapılan çalışmalarda, iskemik mitral yetmezlikte MVR 
yapılmasını öneren görüşler de giderek artmaktadır (17). 

Mitral kapak tamiri, tamire uygun kapak morfolojisi 
varlığında ve deneyimli cerrahlar tarafından tercih 
edilmelidir. Mitral kapak tamirinde nativ kapak 
korunmuş olur, kronik antikoagülasyon gerekmez, 
mitral aparatus korunmuş olur ve postoperatif sol 
ventrikül fonksiyonları bozulmaz. Dezavantajları ise 
teknik olarak zordur, daha uzun KPB süresi gerekebilir 
ve cerrahi deneyim gerektirir. Reoperasyon oranları 
MVR ile benzerdir. Posterior leaflet onarımlarında 
reoperasyon oranı daha düşüktür. Posterior leafletin 
korunması, mitral kapak müdahalesi sonrası en ağır 
komplikasyonların başında sayılabilecek posterior 
duvar rüptürü oluşumunu engelleyebilir (18). Bu 
çalışmadaki hastalarda posterior duvar rüptürüne 
rastlanmadı.

Çalışmamızın kısıtlılıkları irdelendiğinde; 
revaskülarizasyonların içeriği veya komplet olup 
olmadığı konusunda yeterli bilgi yoktur. Hasta sayısının 
azlığı çalışmamızı kısıtlayan bir başka önemli etkendir. 
Yine ameliyatı yapan cerrahların farklı kişiler olması 
nedeniyle, tamir veya replasman kararı alma açısından 
belirleyici kabul edilen etken bilinmemektedir. 
 
Sonuç olarak; çalışmamızda ventrikül çaplarındaki 
ve fonksiyonel kapasitedeki belirgin düzelmeye bağlı 
olarak, mitral kapak replasmanının, iskemik mitral 
yetmezlikte mitral yetmezliğin tam giderilmesini 
sağlayıp, reoperasyon riskini azalttığını düşünmekteyiz. 
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ÖZET
Amaç: Opioidler, güçlü analjezik etkilerinden dolayı ağrı yönetiminde kullanılan önemli ilaçlardandır. Bununla 
birlikte sağlık çalışanlarında tespit edilen opiofobiye bağlı olarak  ağrı tedavisinde opioid kullanımı istenen 
seviyelerde değildir. Bu çalışmada amaç, hemşirelerin ağrı tedavisinde opioid kullanımına yönelik tutum ve 
yaklaşımlarıyla, bu tutum ve yaklaşımların ağrı tedavisine etkisini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 
ve anketin yapıldığı süre içerisinde izinli olmayan bütün hemşirelere ulaşılması hedeflendi. 31 sorudan oluşan 
anket formunu toplam 300 hemşire gönüllü olarak doldurmak istedi. 101 adet anket formu %33,6 katılım ora-
nı ile doldurulmuş olarak teslim alındı. Veri analizi  için SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan 101 hemşirenin %80’i hastalara opioid tedavisi uygularken tedirgin olduğunu be-
lirtmiştir. Bu tedirginliğin ana sebebi, opioidlerin potansiyel yan etkileri ve bağımlılık riski olarak tespit edildi. 
Hemşirelerin %67,6’sı opioidlerin yalnızca kanser hastalarında kullanılması gerektiğini düşünmektedir. Hem-
şirelerin %58’i denetime tabi ilaçlardan olduğundan yasal sorumluluk almamak adına opioidleri hastalara uy-
gulamak istemediğini belirtmiştir. Hemşirelerin %82’si hastalar opioid ilaç kullanmak istemezse bu konuda 
hastaları desteklediklerini belirtmiştir. Hemşirelerin %36,1’i opioid grubu olmayan bazı  ilaçları opioid grubu 
olarak bilmektedir.
Sonuç: Bu çalışmada, opioid kullanımı ile ilgili olarak, hemşirelerde yetersiz bilgi ve önyargıların olduğu sonu-
cuna ulaşıldı. Bu nedenle, opioidlerle ilgili hemşirelere verilecek eğitimlerin gereklilik olduğunu ve bu eğitim-
lerin düzenli olarak verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Sözcükler: Opioid; Analjezikler; Kronik ağrı; Hemşireler

ABSTRACT
Aim: Opioids are important drugs used in pain management due to their strong analgesic effects. However; 
depending on the opiophobia detected in health workers, the use of opioids in the treatment of pain is not 
at the desired level. The aim of this study was to determine the effects of its attitudes and approaches on the 
treatment of pain with the attitudes and approaches of the nurses in the treatment of pain.
Method: After the approval of the ethical committee, it was aimed to reach all the nurses working at the 
Ankara Numune Training and Research Hospital during the period of the questionnaire. A total of 300 nurses 
volunteered to fill the questionnaire consisting of 31 questions. 101 questionnaires were completed with a 
participation rate of 33.6%. SPSS Statistics program was used for data analyses. 
Results: 80% of the participants(n=101) stated that they were anxious when giving opioid therapy. Main 
reason of this anxiety was the potantial side effects of opioids and risk of addiction 67.6% of participants think 
that opioids should only be used in cancer patients. 58% of participants didn’t want to give opioids to avoid 
taking legal responsibility. 82% of participants if patients do not want to use opioids, they will support patients 
in this regard. 36.1% of participants didn’t know what drugs are opioid.
Conclusion: In this study, it was concluded that there was insufficient information and prejudices about the 
use of opioids in nurses. For this reason, we think that the training that will be given to the nurses about the 
opioids is necessary and that these trainings should be given regularly.

Keywords: Opioid; Analgesics; Cronic pain; Nurses
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GİRİŞ
Önemli bir stres etkeni olan ağrı insanları sağlık hizmeti 
almaya yönelten başlıca semptomdur. Kontrolsüz ağrı 
hastaların yaşam kalitesinde oluşturduğu olumsuz 
etkiler nedeniyle oldukça önemlidir(1). Birçok disiplinin 
ağrı yönetiminde yer almasına karşın hemşireler ağrı 
değerlendirmesinde ve ağrının hafifletilmesinde çok 
önemli rol oynarlar. Hemşireler zamanlarının önemli bir 
bölümünü hastaları ile geçirdiklerinden ağrı yönetimi 
ile ilgili karar verme sürecinde önemli role sahiptirler. 
Bu nedenle hemşirenin ağrı değerlendirme ve yönetimi 
konusunda bilgili ve deneyimli olması gerekmektedir. 
Ayrıca hemşirenin uygunsuz ve yetersiz ağrı yönetimine 
neden olacak önyargılara sahip olmaması gerekir(2-3). 
Birçok klinikte hastalarda ağrı değerlendirmesinde 
hatta opioidlerin doz titrasyonunda hemşireler hayati 
rol oynamaktadır. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda 
hemşirelerin ağrı yönetimi ile ilgili bilgi eksikliğinin 
olduğu belirtilmiştir(4). Hemşirelerin ağrı yönetimine 
karşı olumsuz tutumları ve bilgi eksikliği etkili ağrı 
yönetiminde önemli engeller olarak çalışmalarda rapor 
edilmiştir(5-6). Yapılan farklı çalışmalarda hemşirelerin 
ağrı yönetimine karşı olumsuz algı ve tutum sahibi 
olabileceği ifade edilmiştir(2-7-8). Ağrı tedavisinde 
opioid tedavisinin uygulanması hızlı bir şekilde 
bağımlılık oluşturur düşüncesi bu olumsuz algıların 
başında yer almaktadır(9).
 
Ağrı tedavisinde çok önemli yer tutan opioid 
grubu ilaçların potansiyel yan etkileri ve suistimal 
edilebileceği düşüncesi nedeniyle  hastalara 
uygulamadaki isteksizliği, tıbbi literatürde ilk kez 1985 
yılında Amerikalı farmakolog John Morgan “opiofobi” 
olarak tanımlamıştır(10-11). Opiofobiye bağlı olarak 
hastalar yeterli tedavi alamamakta ve bunun sonucu 
olarak gereksiz yere ağrı hissetmektedirler. Opioid 
tedavisindeki yetersizliklerin başlıca nedenleri arasında 
sağlık personelinin bilgi eksikliği, yan etki ve bağımlılık 
riskinin abartılması ve yasal zorluklar yer almaktadır(12). 
Tıbbi amaçlarla doğru olarak kullanıldıklarında, 
opioidler etkili ve güvenli analjeziklerdir. Tedavi 
sırasında amaç opioidlerin analjezik etkisi ile yan 
etkileri arasında doğru bir denge kurulmasıdır. 

Her ne kadar ilaç tedavileri hekimler tarafından 
verilse de, tedavi süresince hastalarla yakından 

ilgilenen hemşirelerin önemi bilinmektedir. Doğru ağrı 
değerlendirmesi, doğru opioid titrasyonu ve doğru 
tedavi ancak hemşireler tarafından aktarılan gözlem 
ve kayıtların  ışığında şekillenebilmektedir. Ayrıca 
hemşirelerin ağrı tedavisindeki tutum ve yaklaşımları 
ağrı tedavisinde belirleyici rol oynamaktadır. 

Bu çalışmada Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi(ANEAH)’nde planlanan opioid tedavisini 
hastaya uygulayan hemşirelerin opioidler ile ilgili tutum 
ve yaklaşımlarının opioid kullanımında karşılaşılan 
engeller ile ilişkisinin tespit edilmesi  amaçlanmıştır.
 
GEREÇ VE YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Kesitsel tipte tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma 10 
Temmuz-10 Ağustos 2015 tarihleri arasında, ANEAH’de 
görevli, anketin yapıldığı süre içerisinde raporlu ve izinli 
olmayıp aktif çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden 
bütün hemşirelere ulaşılması hedeflenerek yapılmıştır. 
Gönüllü olarak anket formunu doldurmak isteyen 
300 hemşireye anket formu ulaştırılmıştır ancak 101 
hemşire anket formunu doldurmuştur. Katılım oranı 
%33,6 olarak hesaplanmıştır. Gönüllü olmamak dahil 
edilmeme kriteri olarak belirlenmiştir.

Verilerin Toplanması 
Tanımlayıcı tipte bir araştırma olan çalışmamızda veri 
kaynağı olarak anket formu kullanılmıştır. Uygulanan 
anket formu 31 sorudan oluşmaktadır. Anket formunda 
hemşirelerin yaşı, cinsiyeti, mesleğinde kaçıncı yılı 
olduğu, hangi bölümde çalıştığı ile ilgili katılımcıyı 
tanımlayan 4 soru yer almıştır. Doktorlar tarafından 
hastalara uygulanan ağrı tedavisinin yeterliliği 
hakkındaki düşüncesi, çalıştıkları klinikte hastaların 
etkin bir ağrı tedavisi alıp almadığı, şiddetli ağrısı 
olan hastada tedavi için hastaya verilmesi gereken ilk 
ilaç, ağrı tedavisinde opioid kullanımına bağlı olarak 
bağımlılık insidansı hakkındaki görüşü, opioidlerin 
hangi hastalarda ve hangi ağrı şiddetinde  kullanılması 
gerektiği ile ilgili düşüncesi, doktorlar tarafından reçete 
edilen opioidleri hastalara uygularken tedirgin olup 
olmadığı, tedirginliği varsa hangi konularda tedirgin 
olduğu, opioid tedavisi altında ağrısı geçen hastada 
sonradan ağrı devam ederse ne düşündüğü, ilaç temini 
için kendine başvuran opioid bağımlısı hastasının olup 

BALDEMİR ve ark.
Hemşirelerin Opioid İle İlgili Tutumları

Bozok Tıp Derg 2019;9(4):6-14
Bozok Med J 2019;9(4):6-14



8

olmadığı, opioid kullanımına bağlı olarak yan etkiden 
şikayet eden hastasının olup olmadığı, opioidler 
reçete edilirken diğer ilaçlara kıyasla dozaj ve sıklığı 
konusunda daha dikkatli olma ile ilgili düşüncesi, 
hastalar opioid kullanmak istemezse nasıl bir yaklaşım 
sergilediği, doktorlar tarafından opioid reçete edilirken 
nelere dikkat edilmesi gerektiği ile düşüncesi, hastaları 
opiodlerin yan etkileri ve bağımlılık potansiyeli 
konusunda uyarmayı düşünüp düşünmediği, hastalara 
opioid dışında ilaç kullanması konusunda önerisinin 
olup olmadığı,  yasal sorumluluk almamak adına 
hastalara opioid uygulamaktan kaçınıp kaçınmadığı, 
daha önce hastaya opioid uyguladığı için hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığı, kendisinin ağrı çekmesi 
durumunda kendine opiod uygulanması konusunda 
düşünceleri, hastalara en çok verdiği opioid grubu 
ilacın/ilaçların ne olduğu soruldu.  

Form geliştirilirken hem pratikteki uygulamalar hem 
de daha önce yapılan çalışmalardan örnekler alındı. 
Tamamlanması yaklaşık 10 dk süren anket formunu 
hemşirelerin yoğun iş yükü de dikkate alınarak 
dağıtıldıktan sonra uygun olan bir zaman diliminde 
doldurmaları istendi. Doldurulan formlar araştırmacılar 
tarafından toplandı.

Verilerin Değerlendirilmesi
SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak verilerin 
frekans ve yüzde dağılımı hesaplanmıştır. Aynı program 
kullanılarak anketin güvenirlik analizi yapılmıştır ve 
cronbach alpha değeri 0.751 olarak tespit edilmiştir. Bu 
da iyi düzeyde bir güvenirlik sağlamaktadır.

Katılımcılar bazı sorulara birden fazla seçenek 
işaretleyerek yanıt vermişler bazı soruları da boş 
bırakmışlardır. Katılımcıların işaretlediği bütün 
seçenekler ve boş bırakılan sorular da istatistiksel 
olarak değerlendirmeye alınmıştır.  
 
09.07.2015 tarih ve E-15-521 sayılı etik kurul onayı 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı’ndan alınmıştır.  

Araştırmanın Sınırlıkları
Anket formunu doldurma konusunda hemşirelerin 
çoğunun gönülsüz olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 

ANEAH’de çalışan bütün hemşirelerin ankete katılımı 
sağlanamamıştır. Bununla birlikte gönüllü olarak 
anket formunu doldurmak üzere aldıkları halde 
formu doldurmayan çok sayıda hemşire olduğu için 
gönüllü olarak ankete katılım oranı %33,6 olarak tespit 
edilmiştir.

BULGULAR
Ankete 101 hemşire katılmıştır. Ankete katılan 
hemşirelere ait yaş, cinsiyet ve meslekteki deneyimi 
tanımlayan özelliklerin dağılımı tablo 1’de belirtilmiştir.

Tablo 1. Çalışmaya katılan bireylerin demografik verileri

Çalışmaya katılan hemşirelerin çalıştıkları bölümlerin 
dağılımı tablo 2’de belirtilmiştir.

Özellikler      n %

Yaş (n=101)

30 dan küçük 19 18,8

30-39 30 29,7

40-49 37 36,6

50-59 15 14,9

Cinsiyet(n=101) 

kadın 95 94,1

erkek 6 5,9

Meslekteki deneyim(n=100) 

0-5 yıl 14 14,0

6-10 yıl 10 10,0

11-15 yıl 13 13,0

15 yıldan fazla 63 63,0
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Tablo 2. Hemşirelerin Çalıştıkları Bölümlere Göre 
Dağılımları (n=101)
 

 

Hastanenizde(ANEAH)  uygulanan ağrı tedavisi 
hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna %67 oranında 
katılımcı ‘hastalar uygun ilaç ve dozda tedavi alıyor’ 
yanıtını vermiştir. Hemşirelerin %22,8’i ise ANEAH’ 
de hastaların etkin bir ağrı tedavisi almadığını 
düşünmektedir.

Şiddetli ağrısı olan hastada tedavi için hastaya verilmesi 
gereken ilk ilaç hangisidir sorusuna hemşirelerin %32’si 
parasetamol, %15’i non-streoid anti-inflamatuar 
ilaçlar (NSAİİ), %43’ü zayıf opioid, %6’sı kuvvetli opioid 
yanıtını verirken, %4’ü de birden çok seçeneğin aynı 
anda verilmesi gerektiğini düşünmektedir.

Hemşirelerin %16’sı ağrı tedavisinde opioid kullanımına 
bağlı bağımlılık insidansının %10’dan büyük, %50’si %1-
%10 arası, %22,3’ü %0,1-%1 arası, %11,7’si  %0,1’den 
küçük olduğunu belirtmiştir.

Hemşirelerin opioid analjeziklerin hangi hastalarda 
kullanılması gerektiği ile ilgili düşünceleri tablo 3’de 
belirtilmiştir.

Tablo 3. Hemşirelerin Opioid Analjeziklerin Hangi 
Hastalarda Kullanılması Gerektiği İle İlgili Düşünceleri
Sizce opioid analjezikler hangi hastalarda kullanılmalı?

Katılımcıların % 80’i doktorlar tarafından reçete edilen 
opioid ilaçları hastalara verirken tedirgin olduğunu 
belirtmiştir. Tedirgin olanlara bunun nedenleri 
sorulduğunda; % 37,1’i yan etki, % 9,7’si toleransı,  
%35,5’i bağımlılığı, % 5,6’sı yasal sorumluluğu, % 12,1’i 
suistimal riskini göstermiştir. 
 
Hemşirelere opioid tedavisi altında ağrısı geçen 
hastanın sonradan ağrısının devam etmesi durumunda 
sebep olarak düşünceleri sorulduğunda; katılımcıların 
%44,7’si ilaca tolerans gelişmiştir, %29,1’i psikolojik 
bağımlılık, %6,8’i hastanın ağrısı artmıştır yanıtını 
verirken %19,4’ü fikrim yok demiştir. 

Hemşirelerin %20’si opioid bağımlısı hastalar size ilaç 
temin etmek için başvuruyor mu? sorusuna evet yanıtını 
verirken, %80’i bu soruya hayır yanıtını vermiştir.

n % n %

Acil 4 3,9 Yoğun bakım 17 16,8

Anestezi 3 2,9 Uyandırma 
ünitesi

12 11,9

Beyin cerrahisi 2 1,9 Kan alma 5 4,9

Dahiliye 2 1,9 Kalp damar 
cerrahisi

2 1,9

El cerrahisi 1 0,9 Diş polikliniği 1 0,9

Endokrin 1 0,9 Kadın doğum 
servisi

3 2,9

Genel cerrahi 9 8,9 Öğretim 
üyeleri 
polkliniği

2 1,9

Kulak burun 
boğaz

6 5,9 Mavi kod 1 0,9

Nefroloji 1 0,9 Sağlık bakım 
hizmetleri

2 1,9

Onkoloji 1 0,9 İdari hemşire 4 3,9

Ortopedi 8 7,9 Sağlık 
otelciliği 

2 1,9

Plastik cerrahi 3 2,9 Mahkum 
servisi

1 0,9

Üroloji 7 6,9 Algoloji 1 0,9

Sizce opioid analjezikler hangi hastalarda kullanılmalı?

n %

kanser hastalarında 69 67,6

kronik(kanser dışı) hastalarda 15 14,7

hiçbir hastada kullanılmamalı 2 2,0

bütün hastalarda kullanılabilir 16 15,7

fikrim yok 0 0,0

toplam 102 100

Opioid analjezikler ağrı şiddetine  göre hangi hastalarda 
kullanılmalı?

hafif şiddette ağrısı olanda 4 3,4

orta şiddette ağrısı olanda 3 2,6

şiddetli ağrısı olanda 43 37,1

çok şiddetli ağrısı olanda 65 56,0

hiçbiri 1 0,9

toplam 116 100
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Çalışmaya katılanların %30,9’u opioid kullanımına bağlı 
olarak hastalarında  yan etki geliştiğini belirtmiştir.

Hastalar opioid ilaç kullanmak istemez ise hastaları 
bu konuda destekleme durumu sorulduğunda 
katılımcıların %39’u kesin katılıyorum, %43’ü 

katılıyorum, %12’si fikrim yok, %6’sı katılmıyorum 
yanıtını vermiştir.

Hemşirelerin doktorlar tarafından hastalarına opioid 
reçete edilirken ve hastalarına uygularken tutum ve 
yaklaşımları tablo 4’de belirtilmiştir.

Opioid reçete edilirken dozaj ve sıklık konusunda diğer ilaçlara göre daha fazla dikkatli olunmalı.

n %

kesin katılıyorum 77 77,0

katılıyorum 22 22,0

fikrim yok 1 1,0

katılmıyorum 0 0,0

kesin katılmıyorum 0 0,0

toplam 100 100

Opioid ilaçları solunum deprese edici etkilerinden dolayı reçete edilmemeli.

kesin katılıyorum 22 22,0

katılıyorum 28 28,0

fikrim yok 13 13,0

katılmıyorum 32 32,0

kesin katılmıyorum 5 5,0

toplam 100 100

Bulantı-kusma gibi yan etkileri dolayısı ile opiod grubu ilaçları düşük dozda reçete edilmeli

kesin katılıyorum 25 25,0

katılıyorum 50 50,0

fikrim yok 18 18,0

katılmıyorum 7 7,0

kesin katılmıyorum 0 0,0

toplam 100 100

Kabızlık yapma ihtimaline karşı opioidleri reçete ederken beraberinde hastaya kabızlık önleyici ilaç verilmeli

kesin katılıyorum 15 14,9

katılıyorum 35 34,7

fikrim yok 35 34,7

katılmıyorum 16 15,8

kesin katılmıyorum 0 0,0

toplam 101 100

Denetime tabi ilaçlardan olduğu için yasal sorumluluk almamak adına hastalara opioid ilaç uygulamayı arzu etmiyorum

kesin katılıyorum 16 16,0

katılıyorum 42 42,0

fikrim yok 7 7,0

katılmıyorum 29 29,0

kesin katılmıyorum 6 6,0

toplam 100 100

Tablo 4. Hemşirelerin doktorlar tarafından hastalarına opioid reçete edilirken ve hastalarına opioid uygularken tutum ve 
yaklaşımları 
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Hastanın ağrısı şiddetli değilse opioid ilaçlar dışında 
ilaç kullanmasını tavsiye etme durumu sorulduğunda 
hemşirelerin %30,7’si kesin katılıyorum, %46,5’i 
katılıyorum yanıtını vermiştir.

Hemşirelerin %3,1’i daha önce opioid kullanan hasta 
dolayısı ile yasal bir problem yaşadığını belirtirken 
%96,9’u yasal bir problem yaşamadığını belirtmiştir.
“Şiddetli ağrı nedeni ile tedavi almak durumunda 
olsanız kendinize opioid ilaç verilmesini ister misiniz?” 
sorusuna hemşirelerin %55’i evet yanıtını vermiştir. 
Hayır yanıtı verenlere çekincelerinin nedenleri 
sorulduğunda %59,7 bağımlılık, %33,3 yan etki, %5,6 
tolerans yanıtı alınmıştır.

“Opiod tedavisine rağmen ağrınız geçmedi ise opioid 
dozunun artırılmasını ister misiniz?” sorusuna ise 
%47,5 oranında katılımcı evet demiştir. Hayır yanıtı 
verenlere çekincelerinin nedenleri sorulduğunda 
%48,1 bağımlılık, %38,0 yan etki, %12,7 tolerans yanıtı 
alınmıştır. %1,3’ü ise kendine verilen opioid dozunun 
artırılmasını istemediğini diğer nedenler olarak 
belirtmiştir.

'Hastalara en sık verilen opioid grubu ilacı belirtiniz 
ifadesine hemşirelerin %35,4’si tramadol, %20,3’ü 
diazem %1,3’ü parasetamol, %14,6’sı meperidin, 
%7,6’sı haloperidol %5,7’si fentanil, %1,9’u demizolam, 
%1,9’u propofol, %1,3’ü roküronyum, %0,6’sı 
diklofenak sodyum, %0,6’sı naproksen sodyum, %7’si 
morfin, %0,6’sı biperiden, %1,3’ü remifentanil  yanıtını 
vermiştir. 

‘Hastalara opioid ilaç uygularken tedirgin olur 
musunuz?’ sorusuna evet yanıtı verenlerin %49,4’ü 
‘Şiddetli ağrı nedeni ile tedavi almak durumunda 
olsanız kendinize opioid ilaç verilmesini ister misiniz?’ 
sorusuna da evet yanıtı vermiştir.

‘Hastalara opioid ilaç uygularken tedirgin olur 
musunuz?’ sorusuna hayır yanıtı verenlerin %20
’si ‘Şiddetli ağrı nedeni ile tedavi almak durumunda 
olsanız kendinize opioid ilaç verilmesini ister misiniz?’ 
sorusuna da hayır yanıtı vermiştir.

‘Hastalara opioid ilaç uygularken tedirgin olur 
musunuz?’ sorusuna evet yanıtı verenlerin %42,3’ü 
‘Opioid tedavisine rağmen ağrınız geçmedi ise opioid 
dozunun artırılmasını ister misiniz?’ sorusuna da evet 
yanıtı vermiştir.

‘Hastalara opioid ilaç uygularken tedirgin olur 
musunuz?’ sorusuna hayır yanıtı verenlerin %30’u 
‘Opioid tedavisine rağmen ağrınız geçmedi ise opioid 
dozunun artırılmasını ister misiniz?’ sorusuna da hayır 
yanıtı vermiştir.
 
TARTIŞMA
Çalışmamızda opioidler ile ilgili olarak ANEAH’de çalışan 
hemşirelerde, opioid grubu ilaçlarla ilgili genel olarak 
bilgilerinde eksiklikler bulunduğu opiofobinin yaygın 
olduğu ve eğitim verilmesinin gerektiği sonucuna 
ulaşıldı.

Yapılan araştırmalarda sağlık çalışanlarının hastalarda 
ağrı değerlendirmesi ve ağrı yönetimi ile alakalı 
olarak bilgi eksikliğinin nadir olmadığı ortaya 
konulmuştur(13-14). Çin’de yapılan, hemşirelerin 
katıldığı bir çalışmada ağrı yönetimindeki eksikliklerin 
hemşirelerin ağrı yönetimi ile ilgili olumsuz tutumları 
ile bağlantısının olduğu tespit edilmiştir(8). Yapılan 
başka bir çalışmada ise hemşirelerin ağrı yönetimi 
ile alakalı olarak bilgi eksikliğinin olduğu, bu bilgi 
eksikliğinin de ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar ve 
özellikle opioidler ile ilgili farmakolojik bilgi eksikliği 
ile ilgili olduğu bulunmuştur(4). Yapılan çalışmada 
bu iddianın yeni olmadığı, bununla paralel olarak 
yapılmış diğer çalışmalarda da benzer şekilde 
hemşirelerin ağrı yönetiminde bilgi eksikliğinin olduğu 
belirtilmiştir(4-15-16-17-18-19).

Opioidlerin akut ağrı ve kanser ağrısında çok kullanışlı 
olduğu gösterilmiş ve gelişmiş ülkelerde kanser 
dışı kronik ağrıların tedavisinde giderek daha fazla 
kullanılmaktadır(20). Özellikle şiddetli ağrılarda morfin 
altın standart olarak gösterilmektedir. Morfin baz 
alınarak şu anda piyasada pek cok farklı farmakokinetik/
dinamik etkileri olan opioid preparatları bulunmaktadır. 
Opioid grubu ilaçların potansiyel yan etkileri ve 
suistimal edilebileceği düşüncesiyle hastalara 
uygulamadaki isteksizlik bir diğer adıyla “opiofobi” 
hastaların etkin analjezik tedaviye ulaşmalarındaki en 
önemli engellerden biridir(10-11).

Opiofobiye bağlı olarak hastaların opioid grubu ilaçlarla 
tedavisinin önündeki engeller değerlendirildiğinde 
literatürde daha çok doktorlarda bulunan 
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opioidler ile ilgili önyargılar ve opiofobi üzerine 
durulmaktadır(21-22). Halbuki bu ilaçları bizzat 
hastalara uygulayan ve bu ilaçlar uygulanırken 
hastalarla birebir muhatap olan hemşireler de ağrı 
yönetimi ile ilgili olumsuz tutumları ile uygulanan ağrı 
tedavisini etkileyebilmektedir(8).

Literatürde hemşirelerin mesleki deneyim süresinin 
hemşirelerde opiofobi ile ilişkili olup olmadığı ile 
ilgili herhangi bir çalışmaya rastlamadık. Yaptığımız 
çalışmada ise hemşirelerin meslekteki çalışma yılları 
değerlendirildiğinde 10 yıl ve daha fazla mesleki 
deneyime sahip hemşirelerin daha az mesleki 
deneyime sahip hemşireler gibi opioidler ile ilgili 
önyargı ve yanlış bilgilere sahip oldukları ve bunun 
hemşirelerin mesleki deneyim sürelerinden bağımsız 
olduğu düşüncesindeyiz. 

Hemşirelerin planlanan ağrı tedavisinin yeterliliği 
ve uygunluğu konusundaki görüşlerini ortaya koyan 
herhangi bir çalışmaya rastlamadık. Bizim çalışmamızda 
ise bu soruya hemşirelerin büyük çoğunluğu hastaların 
yeterli analjezik tedavi aldığını belirtirken ilginç 
olarak hemşirelerin %18’i hastaların gereğinden fazla 
analjezik aldığını düşünmüştür. Bu durum hemşirelerin 
azımsanamayacak bir oranının verilen tedavi protokolü 
konusunda tereddütleri olduğunu göstermektedir ki 
bu nedenle opioidler konusunda verilecek eğitimlerin 
arttırılması oldukça önemlidir.

Yapılan bir çalışmada bağımlılığı çoğu hemşire doğru 
olarak tanımlasa da hemşirelerin opioid kullanımına 
bağlı bağımlılık ile ilgili bilgi eksikliğinin olduğu, 
tolerans ve fiziksel bağımlılık gibi terimlerin ayrımını 
yapamadıkları belirtilmiştir(4). Sağlık çalışanlarında 
bağımlılığın her türlü ağrı tedavisinde önemli bir 
sorun olduğu yaygın görüşünün aksine yapılan 
başka bir çalışmada opioidlerin akut ağrı tedavisinde 
kullanılmasının bağımlılığa neden olmadığı ifade 
edilmiştir(23). Çalışmamızda ise hemşirelerin 
opioidlerle ilgili bağımlılık beklentisinin çok yüksek 
olduğu tespit edildi.

Sri Lanka’da hemşirelerin kanser ağrısı ile ilgili 
tutumlarının ve bilgilerinin değerlendirildiği bir 
çalışmada zayıf ağrı yönetiminin hemşirelerin ağrı 

yönetimine karşı bilgi eksikliği ve hemşirelerin 
davranışları ile ilgili olduğu bulunmuş(24). Yaptığımız 
çalışmada hemşirelerin büyük çoğunluğu opioidlerin 
yalnız kanser hastalarında kullanılması gerektiğini 
düşünürken bu oran kanser dışı kronik ağrılarda 
oldukça düşük bulunmuştur. Bu durum hemşirelerin 
kanser ağrılarında opioid kullanımı konusunda daha 
deneyimli olduğunu ancak kanser dışı kronik ağrılarda 
ağrı yönetimi konusunda daha az deneyime sahip 
olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda katılımcıların 
%93,1’i opioidlerin şiddetli ya da çok şiddetli ağrısı olan 
hastalarda kullanılması gerektiğini düşünmektedir.

Doktorun hastasına önerdiği tedaviyi hastaya uygulayan 
hemşireler tedavinin hastaya ulaşmasında kilit rol 
oynamaktadır. Bu da doktor, hemşire ve hasta arasında 
güçlü bir iletişimin kurulmasının önemli olduğunu 
göstermektedir. Her ne kadar hiçbir çalışmada 
hemşirenin hastasına doktorun önerdiği tedavi dışında 
bir ilaç tavsiye etme durumu ile ilgili bir soruyla 
karşılaşmasak da çalışmamızda hastanın ağrısı şiddetli 
değilse opioid ilaçlar dışında başka ilaç kullanmasını 
tavsiye edip etmediği sorulduğunda hemşirelerin 
büyük çoğunluğunun hastasına opioid ilaçlar dışında 
bir ilaç kullanmasını önerdiği tespit edildi. Bu sonuç 
her ne kadar tedavi düzenlemesi doktorlar tarafından 
yapılsa da tedaviyi uygulayan hemşirelerin ağrısı olan 
hastaların opioid grubu analjeziklere ulaşmasında çok 
önemli rol oynadıklarını göstermektedir.

Katılımcıların anlamlı bir çoğunluğu doktorlar 
tarafından reçete edilen opioid ilaçları hastalara 
verirken tedirgin olduğunu belirtmiştir. Tedirgin 
olanlara bunun nedenleri sorulduğunda yan etki ve 
bağımlılık riski en sık iki neden olarak gösterilmiştir. 
İlginç olarak hemşirelerin yarıdan fazlası cevaplarında 
şiddetli ağrı durumunda kendilerine opioid tedavisi 
uygulanmasını istediklerini belirtmiş ve yine 
hastalarına opioid uygularken tedirgin olan hemşireler 
kendilerine gerektiğinde opioid reçete edilebileceğini  
ve gerekli görüldüğünde doz artırımına gidilebileceğini 
belirtmişlerdir. Bu durumun tedavi sürecinde veya 
sonrasında karşılaşacaklarını düşündükleri yasal 
sorunlarla ilişkili olabileceği kanısındayız.  

Samarkandi’nin yaptığı çalışmada hemşirelerin 
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solunum depresyonu gibi opioidlere bağlı yan etkiler ile 
ilgili bilgi eksikliğinin olduğu belirtilmiş(4). Yaptığımız 
çalışmada ise katılımcıların tamamına yakını opioid 
reçete edilirken diğer ilaçlara kıyasla daha dikkatli 
olunması gerektiğini düşünmektedir. Hemşirelerin 
yarısı solunum deprese edici etkisinden dolayı 
opioidlerin reçete edilmemesi gerektiğini belirtmekte 
iken yine çalışmamızda hemşirelerin %75’i bulantı 
kusma gibi yan etkileri dolayısı ile opioidlerin düşük 
dozda reçete edilmesi gerektiğini  belirtmişlerdir. Bu 
durum hemşirelerin yan etkiler konusunda önemli 
çekincelere sahip olduklarını göstermektedir.  

Analjezik tedavi konusunda birincil yasal sorumluluk 
tedaviyi uygulayan hekime ait olsa da katılımcıların 
yarısından fazlası denetime tabi ilaçlardan olduğundan 
yasal sorumluluk almamak adına opioidleri hastalara 
uygulamak istemediğini belirtmiştir. Ancak çalışmaya  
katılan hemşirelerin %3,1’i daha önce opioid kullanan 
hasta dolayısı ile yasal bir problem yaşadığını 
belirtmiştir. Bu durum hemşirelerin ağrı tedavisinde 
opioid kullanımı konusundaki yasal sorumlulukları ile 
ilgili eğitimler verilmesinin bu tedaviye ulaşmadaki 
sorunları azaltması açısından yardımcı olabileceğini 
düşünmekteyiz.

Türkiye’de onkoloji hemşirelerine yönelik yapılan 
bir çalışmada literatür verilerine  benzer şekilde 
hemşirelerin ağrı yönetimi ile ilgili olarak bilgi eksikliğinin 
olduğu belirtilmiştir(25). Bizim çalışmamızda da 
hastalara en sık verilen opioid grubu ilaç sorulduğunda 
hemşirelerin  %36,1’i opioid grubu olmayan bazı  
ilaçları opioid grubu olarak tanımlamışlardır. Bu da 
hemşirelerin opioid ilaçlar konusunda bilgi eksikliğini 
ortaya koymaktadır.

Tüm bu sonuçlar göstermektedir ki ağrı tedavisinde 
opioid kullanımı konusunda hemşirelerde yaygın 
çekincelerle birlikte bilgi eksikliği de ön plandadır. Bu 
durum etkin analjezik tedavi uygulamasında en önemli 
engellerden biridir. 

Thomas ML ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 
hemşirelere yönelik yapılan eğitim programının etkili 
olduğu, hemşirelerin bilgi düzeyinin arttığı ve ağrı 
yönetimine karşı tutumlarında iyileşme görüldüğü 

belirtilmiş(26). Yapılan diğer çalışmalarda da ağrı 
yönetiminin önündeki engellere yönelik eğitimlerin 
sağlık ekibinin ağrı yönetimine yönelik tutum ve 
uygulamalarında önemli iyileşme sağladığı tespit 
edilmiş(2-27-28).

Yaptığımız çalışmada ve yapılmış diğer çalışmalarda 
elde edilen veriler değerlendirildiğinde ağrı yönetimi 
ve ağrı yönetiminin temel taşlarından olan opioidler ile 
ilgili olarak hemşirelere yönelik eğitim programlarının 
gerekli olduğu anlaşılmaktadır.

Çalışmamızda opioid kullanımı ile ilgili hemşirelerin 
bilgi eksikliği ve önyargılarının yaygın bir sorun 
olarak karşımıza çıktığı tespit edilmiştir. Kendine 
opioid uygulanmasını isteyen hemşirelerin ilginç 
olarak hastasına opioid uygularken tedirgin 
olmasının nedeninin tıbbi gereklilikler ya da hastanın 
ihtiyaçlarından ziyade yasal sorumluluk almama adına 
olabileceğini düşündürmektedir. Bu bağlamda ağrı 
tedavisinin tıbbi, hukuki, sosyal, kültürel, psikolojik 
ve kişisel nedenlere bağlı olarak çok yönlü olarak ele 
alınması gerektiğini ve  ileride yapılacak kapsamlı 
araştırmalarla literatüre kazandırılmasının gerekli 
olduğunu düşünmekteyiz. Opioidler ile ilgili bilgi 
eksikliğinin ve opiofobinin önüne geçebilmek ve 
hastaların tıbbi olarak uygun olan durumlarda opioidler 
ile tedavisini sağlayabilmek için gerekli hizmet içi 
eğitimlerin verilmesinin ve bu eğitimin opioidlere 
yönelik olarak yoğunlaştırılmasının faydalı olabileceği 
ve sağlık personelinin opioid ilaçlarla ilgili hukuki 
açıdan bilgilendirilmesi ve rahatlatılması  gerektiği 
düşünülmüştür.
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ÖZET
Giriş: Ankaferd kanama durdurucu (ABS) tıbbi bitki ekstraksiyonudur. ABS Thymus vulgaris, Glicirhiza glabra, 
Vitis vinifera, Alpinia officinarum ve Urtica dioica bitkilerinin standardize edilmiş bir karışımıdır. Bu çalışma-
nın amacı in vitro endotel hücre çoğalmasının ABS'nin farklı zaman ve dozlarının in vitro apoptotik etkilerini 
araştırmaktır.
Gereç ve yöntem: Erciyes Üniversitesi Hastanesinde sezeryanla yapılan doğumlardan alınan göbek bağı top-
lardamarı PBS ile yıkandıktan sonra içine yaklaşık 10 mg/ml kollajenaz verildi ve 10 dakika 37ºC de inküba-
törde bekletildi. Damar içerisindeki hücre ve kollajenaz karışımı tüp içine alındıktan ve 30 ml besi yeri ilave 
edildikten sonra 1000 rpm’de 10 dakika santrifüj edildi. Üstteki supernatant atıldı ve tüpün dip kısmında 
biriken hücreler üzerine 2 ml besi yeri ilave edilerek karıştırıldı ve 25 cm’lik flasklara ekildi. Thoma lamında 
sayılan hücreler gruplara ayrılarak her bir gruba ait kültür ortamına sırasıyla 5 µl, 25 µl and 50 µl ABS 24 saat 
uygulandı. Daha sonra hücrelerin canlılığı ve/veya proliferasyonu MTS testi ile tespit edildi.
Bulgular: Doza bağlı olarak deney grubu hücrelerinde bir artışın olduğu görüldü. Kontrol ve deney grup-
larından elde edilen ortalama hücre sayısı sırasıyla 7,68x103 (±1,7), 5,56x103(±1,09) 4,12x103(±1,14) ve 
2,43x103(±0,89) idi. Deney gruplarının kontrol grubu ile karşılaştırıldığında deney gruplarındaki azalma is-
tatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Deney grupları karşılaştırıldığında yüksek dozda hücre sayısı azdı ve 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0.05). Ayrıca, regresyon analizinin sonuçları hücre canlılığının doza 
bağlı olarak azaldığını, yani dozun artmasıyla hücre ölümünün arttığını gösterdi.
Sonuç: Çalışmamızda ABS'nin apoptotik etkisi HUVEC'de gösterildi. Apoptoz, bir hücrede gerçekleşen bi-
yokimyasal, morfolojik ve moleküler değişikliklerden yararlanılarak çeşitli yöntemler aracılığı ile ölçülebilir. 
ABS'nin apoptotik etkisi, kanser hastalıklarının tedavisinde alternatif bir yol olabileceğini göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Ankaferd; Endotel; Umbilikal ven

ABSTRACT
Introduction: Ankaferd Blood Stopper (ABS) is an herbal extract. ABS comprises of standardized mixture of 
herbs T. vulgaris, G. glabra, V. vinifera, A. officinarum and U. dioica. The aim of this study was to investigate 
the in vitro apoptotic effects of the different times and doses of ABS on in vitro endothelial cell proliferation. 
Methods: Umbilical cord obtained at Caesarean sections from Erciyes University hospital. After washing 
PBS, the cord vein lumen was filled with PBS containing 10 mg/ml collagenase and incubated 10 minute 
at 37°C. The contents of the vein were flushed out with 30 ml medium collected in centrifuge tube then 
centrifugated at 1000 rpm for 10 minute. The cells were plated in 2 ml of medium at T-25 plastic flasks. The 
endothelial cells were incubated with only medium in control group and different concentrations of ABS (5 
µl, 25 µl and 50 µl ABS) in the experimental groups for 24 h. Then the viability and/or proliferation of cells 
were detected by MTS assay.
Results: The mean cell number were obtained from the control and experimental groups 7,68x103 (±1,7), 
5,56x103(±1,09) 4,12x103(±1,14), and 2,43x103(±0,89) respectively. The cells of the experimental gro-
ups compared with the control group to the decrease in experimental groups was statistically significant 
(p<0,05). Experimental groups were showed a decreased cell number in HUVEC compared with the each 
other depended on high dose and was found to be statistically significant  (p<0.05). Furthermore, the results 
of regression analysis showed that cell viability was decreased depending on the dose, that was, the cell 
death was increased as the dose was increased.
Conclusion: In our study, the apoptotic effect of ABS was investigated in HUVEC. The apoptosis can be 
measured using various of methods by taking advantage of the biochemical, morphological, and molecular 
changes undergoing in a cell during this process. The apoptotic effect of ABS shows that it may be an alter-
native way of treating cancer diseases. 

Key words: Ankaferd; Endothelial; Umbilical vein
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INTRODUCTION
Ankaferd Blood Stopper (ABS) is a herbal extract 
which has been used for centuries as a folk hemostatic 
agent in Turkish traditional medicine. ABS contains a 
standardized mixture of several plants including Urtica 
dioica, Vitis vinifera, Alpinia officinarum, Thymus 
vulgaris and Glycyrrhiza glabra. Each of these plants 
has an influence on angiogenesis, cellular proliferation, 
endothelium, blood cells, vascular dynamics and cell 
mediators (1). All of these plants affect the hemostatic 
system in various ways, but the certain mechanism of 
ABS is still unknown (2) Huri et al. were investigated the 
effect of ABS, on renal tubular apoptosis in a rat model. 
In this research the challenge of severe hemorrhage in 
the renal tubular cellular micro-environment causes 
ABS-induced down-regulations in the expressions of 
apoptotic molecules. Findings from this study were 
indicated that ABS may act as a topical biological 
response modifier (3). There are several hypotheses 
such as decreased angiogenesis, increased apoptosis, 
and interactions with tumor hemostasis that attempt 
to account for ABS’s mechanism of action on tumor 
tissue (4,5). 

The hemostatic action of ABS is correlated with a 
reduction in tumor neo-angiogenesis (6). There is 
important phenotypic variation among ECs from 
different sources, different sites within the same organ 
(7), and same vessel, and different vessel sizes (8). EC 
derived from different sources are known to exhibit 
different behaviors in terms of the angiogenic potential, 
molecular permeability, homeostasis, vascular tone and 
even immune tolerance (9). Therefore, cell source is an 
aspect that has to be accept critically. Human umbilical 
vein ECs (HUVECs) have been frequently used for the 
in vitro study of angiogenesis. These cells are, in fact, 
easily extractable from an available supply of discarded 
umbilical cords, and can be expanded to relatively large 
numbers. However, vessels obtained using HUVECs 
resulted often unstable. The transfection of HUVECs 
with human telomerase reverse transcriptase or with 
an anti-apoptotic protein (Bcl-2) allowed to support EC 
survival and in vivo formation of blood vessels to similar 
arterioles and venules (10-12). However, these genetic 
manipulations resulted associated with an oncogenic 
risk. In addition, the use of HUVECs do not resolve the 

problem of immune compatibility for a cellularized 
tissue implant. Using human microvascular ECs showed 
that adult ECs cultured on plastic or collagen gels and 
allow to spontaneous self-assembly into capillary-like 
structures. As a result, ECs can arrange into prevascular 
network within a tissue without the addition of growth 
or angiogenic factors (13-16). 

ABS has also cytotoxic (17) and apoptotic 
[Mumcuoğlu,2015], effects in some in vitro cell culture 
studies. In addition there is one  study investigating the 
relationship between cytotoxic, genotoxic, apoptotic 
and reactive oxygen species (ROS) generating effects 
of ABS on both cancer (B16F10 melanoma) and normal 
cells (L-929 normal fibroblast cell lines)(Koçyiğit,2017). 
For this purpose of this study was to investigate the 
apoptotic effects of ABS on human umbilical vein 
endothelial cell (HUVEC) proliferation at different 
concentrations for 24 h. 
 
METHODS
Endothelial cell culture
The study was approved by the ethics committee of 
Erciyes University Medical Faculty. All study procedures 
were conducted in accordance with a protocol 
previously approved by the Institutional Review 
Board of Erciyes University. Human umbilical cord 
were obtained from the Department of Gynecology 
and Obstetrics in Erciyes University. Endothelial cells 
were obtained from human umbilical cord veins by 
an adaptation of the method of Jaffe (26). A sterile 
technique was utilized in all manipulations of the cord. 
The cord was severed from the placenta soon after 
birth, placed in a sterile container filled with Hanks 
Balanced Salt Solution (HANKS, pH 7.4), and held at 
40C until processing. The cord was inspected, and all 
areas with clamp marks were cut off. The umbilical vein 
was cannulated with feeding catheter of 8 french (Fr), 
was secured by clamping the cord over the feeding 
catheter with an umbilical cord tie. The vein was 
perfused with 50 ml of Phosfate buffer saline (PBS) to 
wash out the blood and allowed to drain. The other 
end of the umbilical vein was then cannulated with a 
blunt, 12 gauge needle shaft over which was slipped 
a 4 cm length of tubing. 10 ml of 0.2% collagenase 
(PAA, Cat.no:K21-240) was infused into the umbilical 
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vein, and the polyethylene tubing was clamped shut 
with a hemostat. The umbilical cord, suspended by its 
ends, was placed in petri dishes containing HANKS and 
incubated at 370C for 20 min. After incubation, the 
collagenase solution containing the endothelial cells 
was flushed from the cord by perfusion with 30 ml of 
PBS. The effluent was collected in a sterile 50 ml conical 
centrifuge tube (Falcon Plastics) containing 10 ml of 
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM, HyClone, 
Cat. No: SH30003.03) with 20% fetal calf serum (FCS). 
The cells were mixed and sedimented at 1000 rpm 
for 10 minute. The supernatant was aspired using 
sterile pasteur pipet and added 100 ml whole culture 
medium (80 ml DMEM, 20 ml FCS and 1 ml penisilin/
streptomisin). The cell solution mixed and sedimented 
at 1000 rpm for 10 minute again. After sedimentitation 
supernatant was aspired using sterile pasteur pipet 
then added 2-2.5 whole culture medium. The cell 
suspension was added 25 cm2 Petri dishes (Falcon 
Plastics). The dishes were incubated at 370C under 
5% C02. The cells were controlled under microscope 
and washed with PBS three times tomorrow (Figure 1). 
The cells were fed twice a day with a complete change 
of whole culture medium. The base of the container 
is full of the endothelial cells at the end of the first 
week of culture were washed with PBS before the cells 
was observed. Cells were then detached with a 0.05% 
trypsin-0.02% EDTA solution and subcultured to the 
second passage until confluence. 

Occuring the experimental groups
Confluent cells at the end of 2 passage was trypsinized 
and viable cells were counted with hemocytometer 
under the light microscope. Then the groups were 
divided into 1 control and 3 experimental groups. 
Forming groups of each well were added to 5x104 cells 
per ml. After the cells are plated on culture dishes in 
the incubator overnight the wells were washed twice 
with PBS then added fresh medium. The endothelial 
cells were incubated with only medium in control group 
and different concentrations of ABS (5 µl, 25 µl and 50 
µl ABS) in the experimental groups for 24 h. After 24 
hours the cells were then detached with tripsin/EDTA 
solution. Cells were stained with trypan blue and viable 
cells were counted with hemocytometer under the 
light microscope then photographs were taken of the 
process steps.

Figure 1:1-Preparation of the umbilical cord for endothelial 
isolation in sterile conditions (Laminate-air flow), 2-Place-
ment of the umbilical vein feeding probe, 3-Treatment of um-
bilical vein with collagenase,4- Disintegration of endothelial 
cells from collagenase, 5-Addition of the cell suspension to 
25 cm2 Petri dishes after isolation 6-A The morphology of en-
dothelial cell after 24 hr incubation 6-B: Confluent cells 6-C: 
HUVECs adhered to each other, within seconds, just after the 
treatment of ABS 6-D: Reversible vital endothelial cell adhe-
rence/aggregation in HUVECs 24 h after treatment of ABS.

Cell viability and proliferation/growth assays
The viability and/or proliferation of cells were detected 
by MTS assay (Promega, Madison, WI, USA), after cells 
treatment, to measure cell growth. Cells were counted 
using a hemocytometer and viable cells were identified 
by trypan blue exclusion. Viable cells were seeded in 
96-well plates (1.5×103 cells/well), and transfected 
with indicated 5 µl, 25 µl and 50 µl ABS. After 72 
h of treatment, a solution containing MTS (3-(4, 
5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxy-methoxyphenyl)-
2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium) and PMS (phenazine 
methosulfate) (20 1 v/v) was added to the cells. After 
2-3 h of incubation at 37°C, the viable growing cells were 
estimated by monitoring the absorption of the product 
at 490 nm, based on the generation of formazan via 
live cells. All experiments were performed in triplicate 
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and the results were reported as mean of absorption ± 
standard deviation.

Statistical analysis
All tests were performed using Sigma Stat 3.5. The 
distributions of all parameters were determined by 
using the Kolmogonov-Smirnov test. The comparisons 
between the groups were determined by using 
the Kruskal-Wallis test. Multiple comparisons were 
determined by using the Tukey's test. p-value of <0.05 
was accepted as statistically significant.
 
RESULTS
HUVECs were grown to confluence in between four 
and seven days after plating on 25 cm2 culture flasks, 
and incubating in DMEM with 10 % FBS at 37ºC. The 
confluence time was dependent upon the number of 
cells seeded in the 25 cm2 flask. Some cell colonies 
were seen within 24 hours after plating (Figure 1: 
6A). The cells appeared flat, had polygonal shapes, 
and were closely apposed to one another. The second 
24 hours showed a rapid migration and proliferation 
period. Large cell colonies were seen during this period, 
and the cells exhibited the cobblestone appearance 
characteristic of endothelial cells. Migration and 
proliferation continued as the cells became confluent 
(Figure 1: 6B). This was replicated in the typical 
morphological appearance of endothelial cells in vitro 
culture medium. 

When the viable cells were counted with 
hemocytometer, in experimental groups which were 
significantly decreased by control dependent on doses 
(Table l). The mean cell number were obtained from 
the control and experimental groups 7,68x103 (±1,7), 
5,56x103(±1,09) 4,12x103(±1,14), and 2,43x103(±0,89) 
respectively (Table 1 and Figure 2). The cells of the 
experimental groups compared with the control group 
to the decrease in experimental groups was statistically 
significant (p<0,05).

Experimental groups (5 µl, 25 µl and 50 µl ABS) were 
showed a decreased cell number in HUVEC compared 
with the each other depended on high dose and was 
found to be statistically significant  (p<0.05). 

Furthermore, the results of regression analysis showed 
that cell viability was decreased depending on the 
dose, that was, the cell death was increased as the 
dose was increased. (Figure 2,3,4).
 
Table 1: Effect of different doses of ABS on endothelial 
cell proliferation in vitro

Figure 2: Cell distribution between groups

Figure 3: Regression analysis

Groups N Mean (±SD)

Control 16 7,68X103 (±1,7)

5 µl ABS 16 5,56X103(±1,09)

25 µl ABS 16 4,12X103(±1,14)

50 µl ABS 16 2,43X104(±0,89)
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Figure 4: The graph of cell viability

DISCUSSION
ABS, which has long been used as a traditional medicine, 
represents an alternative treatment modality for many 
kinds of bleeding that are resistant to conventional 
methods. The ability of ABS to induce formation 
of a protein network not only makes it an effective 
hemostatic agent, but also confers anti-infective, 
antineoplastic, and healing modulator properties to 
the extract. Future controlled studies on these effects 
are warranted (2).

Turhan et al showed that ABS administration to 
bleeding gastrointestinal carcinomas decreases tumor 
vascularization (18). Lower gastrointestinal bleeding 
due to radiation colitis is a rare but important cause 
of emergency admissions. Despite novel endoscopic 
approaches like argon plasma coagulation, it is still a 
major cause of morbidity and mortality worldwide. 
ABS has been found to be effective in gastrointestinal 
bleeding due to radiation colitis in several reports 
(19,20).

Yılmaz et al. to investigate the effects of ABS on 
endothelium, and possible transcription factor changes 
in HUVEC and the erythrocyte membrane profile. 5 μL 
and 50 μL ABS was administered to HUVEC for 5 and 
15 min. At the end of the work ABS caused significant 
increases in the level of activation of the following 
transcription factors;AP2, AR, CRE/ATF1, CREB, E2F1-
5, E2F6, EGR, GATA, HNF-1, ISRE, Myc-Max, NF-1, 

NFkB,p53, PPAR, SMAD 2/3, SP1, TRE/AP1, and YY1.  
Consequently they demonstrated that the cellular 
effects of ABS could be related to different intracellular 
biological pathways (4). 

Experimental antineoplastic activities of ABS have 
been demonstrated in lymphoid and leukemic 
neoplastic cell lines (21). ABS could alter proteinase-
activated receptor 1 (PAR1) and endothelial protein C 
receptor (EPCR) expression in K562 and Jurkat cells in 
a time- and dose dependent manner and treatment 
had induced apoptosis in leukemia cells. Possible 
involvement of PAR1 and p21 in the apoptotic process 
was observed in Jurkat cells (22). In a study by Odabas 
et al., the cytotoxicity of ABS was evaluated on human 
pulp fibroblasts in vitro. The results of Odabas’ study 
had shown that ABS is cytotoxic to human pulp 
fibroblasts which depended on the concentration of ABS 
applied (23).

ABS affects the levels of different critical factors and 
proteins such as androgen receptor (AR), protein 
2 (AP2), cyclic adenosine monophosphate (AMP) 
response element, cyclic AMP response element 
binding protein(CREB), E2F1-5, E2F6, , Myc-Max, 
nuclear factor-1 (NF-1), interferon (IFN)-stimulated 
response element (ISRE), protein 53 or tumor protein 
53 (p53), peroxisome proliferator-activated receptor 
(PPAR), and Yin Yang 1 (YY1) transcription factors (4).
These regulator molecules affect different stages of 
cellular proliferation such as cell vascular hemostasis, 
signal transduction, angiogenesis, immunity, 
inflammation, apoptosis, acute phase reaction, 
and several metabolic molecular pathways. Fort his 
reason, the protein content and their effects on the 
transcriptomics may be active in the cellular action of 
ABS (4,24).

In a study by Turk et al.,to determine the effect of 
Ankaferd hemostat on viability of melanoma cell lines. 
They were used dissimilar melanoma cell lines and 
primary cells. These cells were treated with different 
concentrations of Ankaferd hemostat to assess the 
impact of different dosages of the drug. All cells 
treated with different concentrations were incubated 
for different time intervals. They demonstrated in this 
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study that cells treated with Ankaferd hemostat showed 
a significant decrease in cell viability compared to 
control groups. The cells showed different resistances 
against Ankaferd hemostat which depended on 
the dosage applied and the time treated cells had 
been incubated. They also demonstrated an inverse 
relationship between the concentration of the drug 
and the incubation time on one hand and the viability 
of the cells on the other hand, that is, increasing the 
concentration of the drug and the incubation time 
had a negative impact on cell viability. Consequently 
their findings indicated that ABS can induce apoptosis, 
regulate cellular proliferation, and decrease tumor 
vascularization. Experimental antineoplastic activities 
of ABS have been shown in leukemic and lymphoid 
neoplastic cell lines (25). 

Koçyiğit et al. reported that ABS is generally used as a 
hemostatic agent, it can cause apoptosis,  DNA damage 
and cytotoxicity by generating ROS activity. Fort this 
reason, it should be removed the unused ABS by 
cleaning once the hemostasis is achieved to minimize 
the postoperative side effects and demonstrated that 
ABS may be a useful therapeutic intervention for 
cancer (26).

Although ABS is a medical product used to stop minor 
and major bleeding after traumatic incisions, dental 
operations, spontaneous or surgical interventions, 
various studies demonstrated that it has genotoxic, 
cytotoxic and apoptotic effects on cells (22, 26, 27). 
Natural products are widely preferred for the 
production of anticancer drugs as the required 
property of an anticancer drug is to have the ability to 
kill the cancer cells and cause no damage to normal 
human cells. ABS can decrease the viability of the 
cells significantly and is reported to have no cytotoxic 
properties (28). 
Provides feeding through diffusion as the tumor 
develops. However, after the size of the tumor reaches 
2 mm2, it stimulates the endothelial cells by releasing 
various factors in order to continue feeding. Then the 
endothelial cells come together and begin to form the 
vascular structure. Turhan et. al.(29) were performed 
by the rectal and cancer tissues when the application 
of ABS showed reduced vascularization of the tumor. 

In our study, the apoptotic effect of ABS was 
investigated in HUVEC. The apoptosis can be measured 
using various of methods by taking advantage of the 
biochemical, morphological, and molecular changes 
undergoing in a cell during this process. We estimated 
apoptotic and live cells by using MTS assay method. 
The results of this study showed that ABS treated 
endothelial cells clearly display the apoptotic events 
with a significant decrease in cell viability depending 
on the dose. These observations are in agreement with 
the other in vitro and in vivo studies that showed the 
treatment of cancer cell with ABS results in induction 
of apoptosis. The apoptotic effect of ABS shows that it 
may be an alternative way of treating cancer diseases. 
Also these finding represent a starting point to search 
the effects of ABS on cancer in future basic research 
and controlled clinical trials.
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ÖZET
Giriş: Günümüzde birçok tütün çeşidi kullanılmaktadır. Tütün kullanma oranı gençler arasında yaygınlaşmak-
tadır. Bizde üniversitemizde sağlık alanı ile ilgili olan ve topluma göre sağlık alanında daha bilinçli olan tıp 
fakültesi öğrencilerinde tütün kullanma oranını ve etkileyici faktörleri belirlemeyi amaçladık. 
Yöntem: 516 kişiden oluşan tüm tıp fakültesi öğrencilerine, sessiz bir ortamda,16 sorudan oluşan anket uygu-
landı. Anket tütün bağımlılığını ve bağımlılık derecelerini ölçecek düzeydeydi.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21'di (min 18, max 33). Öğrencilerin 281'i (%54.5) kadındı.141'i (%27.3) 
özel yurtta, 117'si (%21.3) devlet yurdunda, 146'sı (%28.3) öğrenci evinde, 107'si (%20.7) ailesi ile kaldığını 
belirtmişti. Öğrencilerin 446'sı çekirdek aileye sahipti. Öğrencilerden 500'ünün ekonomik durumu orta düzey-
deydi. Öğrencilerin 88'i (%17.1) sigara bağımlısı olduğunu belirtti. Öğrencilerin 11'i (%2.1) sigarayı bıraktığını 
ve 265'i (%51.4) hiç denemediğini belirtti. Öğrencilerin 52'si nargile, 3'ü elektronik sigara kullandığını belirtti. 
Tütün ürünleri kullanan toplam 128 öğrenci vardı ve bunların 103' ü (%80) tütün ürününü bırakmak istediğini 
belirtmiştir. Öğrencilerin 83'ü (%67) kullandığı tütün ürününü bırakmayı denediğini belirtmiştir. Öğrencilerin 
sadece 7' si (%1.4) tütün ürününü bırakmak için sağlık çalışanı yardımı aldığını belirtmiştir ve sadece 10'u 
(%1.9) sağlık çalışanı yardımını şu anda istediğini belirten cevabı işaretleyerek iletişim adresi bırakmıştır.
Sonuç: Çalışmamızda öğrencilerin sigara içme oranı birçok literatüre göre daha düşük orandaydı. Toplumda 
birer rol model olmaya aday tıp fakültesi öğrencilerinin özellikle bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık; Tütün ürünleri; Tıp fakültesi öğrencileri

ABSTRACT
Introductıon: Today many types of tobacco are used. Tobacco use rate is widespread among young people. In 
our university, we aimed to determine the rate of tobacco use and the impressive factors in our medical school 
students who are more conscious in the field of health.
Method: A questionnaire consisting of 16 questions was applied to all medical faculty students consisting of 
516 people in a quiet environment. The survey was able to measure tobacco dependence and dependence 
degrees.
Results: The mean age of the students was 21 (min 18, max 33). 281 of the students (54.5%) were women.141 
(27.3%) of the students were living in private dormitories, 117 (21.3%) of the students were living in the 
government dormitory, 146 (28.3%) were in the student house and 107 (20.7%) were with their family. 446 of 
the students had a small family only including  mather and father. The economic situation of 500 was medium-
level. 88 of the students (17.1%) stated that they were addicted to cigarettes. 11 (2.1%) of the students  said 
that they quit smoking and 265 (51.4%) of the students   said they never tried smoking. 52 of the students used 
hookah, 3 said that the electronic cigarette use. There were a total of 128 students using tobacco products, of 
which 103 (80%) stated that they wanted to leave the tobacco product. 83 (67%) of the students stated that 
they tried to quit the tobacco product. Only 7 (1.4%) of the students stated that they had received health care 
worker help to drop the tobacco product, and only 10 (1.9%) left the communication address by pointing to 
the answer that they want health worker help right now.
Conclusion: In our study, smoking rate of students was lower than many other literature. Students who are 
candidates for being a role model in the society should be informed about this issue.

Keywords: Tobacco products; Medical faculty students; Addiction
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GİRİŞ
Günümüzde tütün ürünleri tek başına dünyadaki 
önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada 
yer almaktadır. Tütün tüketiminin en yaygın şekli 
sigaralardır. Yirminci yüzyılda, tütün epidemisi dünya 
çapında yüz milyon insanı öldürmüştür [1]. Ülkemiz 
nüfusunun yarısından çoğunu gençler oluşturmaktadır 
ve gençlere yönelik sağlık ve eğitim hizmetleri toplum 
sağlığı yönünden büyük oranda önemlidir [2]. Bu 
nedenle tütün ürünleri  gençleri hedef alan sağlık 
eğitimleri kapsamında önceliği olan bir problemdir. 
Tütün ürünleri içen insanların yaklaşık %80’i bu 
alışkanlığa18 yaşın altında başlamaktadır. Tütün 
ürünlerini ne kadar erken dönemde kullanmaya 
başlarsa, alışkanlık olma ihtimalide artmaktadır [3]. Bir 
çok çalışma göstermiştir ki ülkemizde sigaraya başlama 
yaşı 13-17 arasındadır [4]. Tütün ürünleri kullanma 
sıklığının daha düşük olduğu çocuklar, gençler ve 
kadınlar ciddi sağlık sorunlarına yol açan bu alışkanlığa 
karşı korunması gereken en önemli gruplardır [5]. 

Öğretmen, doktor, hemşire gibi mesleklere sahip 
insanlar değerlendirildikleri zaman toplum ile nerede 
ise aynı oranda tütün ürünleri içme alışkanlıkları olduğu 
gözlenmektedir. Herhangi bir nedenle hastayı muayene 
eden doktorun, hastanın tütün ürünleri kullanma 
alışkanlığını sorgulaması ve bırakmayı önermesi, bu 
ürünler ile savaşta kolay ve etkili bir yoldur. Sadece bu 
tavsiye ile %5 ila %10 oranında bağımlılıktan kurtulma 
sağlanmaktadır [6]. Ülkemizde pratisyen hekimler 
üzerinde yapılan bir çalışmada, bu hekimlerin %45 
ila %50 sinin hastalarına tütün ürünlerini bırakmasını 
önerdikleri ortaya çıkmıştır. Bu durum göstermektedir 
ki tütün ürünlerini bırakmayı tavsiye etmede isteksizlik 
söz konusudur. Çalışmaya göre bunun nedenlerinden 
en önemlisi hekimin de sigara içmesidir [7]. Tütün 
ürünleri ile mücadelede hekimlerin rolünün önemli 
olduğunu düşünmekteyiz. Toplumda birer rol model 
olan hekimlere tütün ürünlerinin zararları ile ilgili 
yeterli eğitim verilirse toplumsal olarak bu savaşta çok 
yol alınacağına inanıyoruz. 

Çalışmamızda, öğrencilerimizin okula başladıkları 
ve eğitimlerini tamamladıkları dönemlerde tütün 
ürünlerine bağımlılık düzeylerini belirlemeyi, bunu 
etkileyen faktörleri ve eğitilme gereksinimlerini 
araştırmayı planladık.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma prospektif, kesitsel, tanımlayıcı bir anket 
araştırmasıdır. 2018 Eylül- Ekim ayları arasında 
üniversitemizde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 
evrenini üniversitemizde ilk ve son sınıflarda 
öğrenim gören öğrenciler oluşturdu. Bu tarihlerde 
tıp fakültelerinin sınıflarında sırasıyla 1.sınıf 200, 2. 
sınıf 120, 3.sınıf 150, 4. sınıf 70, 5. sınıf 105, ve 6. sınıf 
60 adet öğrenci vardı. Bunlardan sırası ile 171, 58, 
103, 60, 91 ve 33 öğrenci olmak üzere, toplam 516 
öğrenci çalışma kapsamına alındı. Öncelikle çalışma 
hakkında öğrencilere sözel bilgilendirme yapılarak, 
çalışmaya gönüllü katılım sağlanması amaçlandı. 
Çalışmaya katılmaya gönüllü olmak ve çalışmanın 
yapıldığı günlerde okulda bulunmak çalışmanın kabul 
kriterlerini oluşturmaktaydı. Toplam 705 öğrenciden 
516'sı çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılım oranı 
%73,19'du. Çalışmaya katılan gönüllülere, yapılan 
sözel bilgilendirme sonrası yazılı onamları alınmıştır. 
Araştırmaya katılan öğrencilere 16 sorudan oluşan bir 
anket formu uygulandı. Ankette öğrencilerin sosyo-
demografik verileri, ailesinin ve kendinin tütün ürünleri 
içme durumu, bağımlılık düzeyleri, etkileyen faktörler, 
ailelerinde veya da arkadaşlarında bağımlılık durumları 
sorgulandı. Elde edilen veriler Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) 15.0 programında ki-kare testi 
ile değerlendirildi.
 
BULGULAR
Çalışmaya 1. sınıftan 171 (%33.2), 2. sınıftan 58 
(%11.2), 3. sınıftan 103 (%20), 4. sınıftan 60 (%11.6), 
5. sınıftan 91 (%17.6) ve 6. sınıftan 33 (%6.4) öğrenci 
katıldı (Şekil 1). Toplam 705 öğrenci vardı. Çalışmaya 
katılan öğrencilerin 281'i (%54.5) kadın ve 235'i (%55,5) 
erkek olduğu görüldü. Araştırmadaki öğrencilerin yaş 
ortalaması 21'di (min 18, max 33). 

Öğrencilerin yaşadıkları yer sorgulandığı zaman 141'i 
(%27.3) özel yurtta, 117'si (%21.3) devlet yurdunda, 
146'sı (%28.3) öğrenci evinde, 107'si (%20.7) ailesi ile 
kaldığını belirtmişti. Aile yapılarına baktığımız zaman 
448'i (%86.8) çekirdek aileye, 49'u (%9.5) geniş aileye,  
12'si (%2.3) parçalanmış aileye sahipti. Öğrencilerden 
7'sinin (%1.4) anne ya da baba ölmüş durumdaydı.  
Öğrencilerin ekonomik durumlarını sorguladığımız 
zaman 19'unun (%  3.7) çok iyi, 211'inin (% 40.9) iyi, 
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279'unun (%54.1) orta, 7'sinin (%1.4) kötü olduğu 
gözlendi. Tütün ürünleri bağımlılık durumlarını 
incelediğimiz zaman 88'i (%17.1) sigara, 52'si (%10.1) 
nargile,  3'ü (%0.6) elektronik sigara, 10'u %1.9 puro, 
4'ü (0,8) pipo kullandığı görüldü (Şekil 2). 

Öğrencilerin 11'inin (%2.1) sigarayı bıraktığını ve 
265'inin (%51.4) hiç denemediği görüldü. Birinci sınıf 
%18.1 ve üçüncü sınıf %23.3 ile en yüksek sigara içme 
oranlarına sahipti. Ailesinde sigara bağımlısı olanların  
oranlarını incelediğimiz zaman sigara içenlerin 16'sında 
(%25) annesinin sigara bağımlısı olduğu gözlendi, 
29'unun (%19.3) babası da sigara bağımlısıydı, 22'sinin 
(%31.4)  1 kardeşi sigara içiyordu, 12'sinin (%32.4) iki 
kardeşi de sigara içiyordu, 3'ünün(%14.3) 3 kardeşi de 
sigara içiyordu. Sigara içen öğrencilerin 71'inin (%83.5) 
en yakın arkadaşı da sigara bağımlısıydı, 29'unun 
(%31.2) ev arkadaşı da sigara bağımlısıydı (Tablo 1).

Öğrencilerin ilk sigaraya başlama yaşları ortalama 
(16.92±2.87)'di. Sigara bağımlılık durumları 
incelendiğinde, halen sigara kullananların ortalama 
(4±2.7) yıl sigara içtiklerini ve (170±15.87) TL ortalama 
aylık sigara için para harcadıkları saptanıldı. Sigara 
içmeyi deneyen fakat devam etmeyen 61 öğrenci ve 
sigara içen 89 öğrenci, başlama nedeni olarak en çok 
(%38) yakın arkadaş etkisini belirtmiştir, bunu 2. sırada 
merak (%32), 3. sırada stres (%29) takip etmektedir. 
Öğrencilerin 60'ı sabah uyandıktan 1 saat sonra, 15'i ise 
uyanır uyanmaz sigara içtiğini belirtmiştir. Öğrencilerin 
yarısı sigarayı arkadaşları ile birlikte iken, 37' si stresli 
olduğu zaman, 16'sı sınav zamanlarında daha sık  içtiğini 
belirtmiştir. Tütün ürünleri kullanan toplam 128 öğrenci 
vardı ve bunların 103' ü (%80) tütün ürününü bırakmak 
istediğini belirtmiştir. 27'si sigara bırakma isteğinde 
özel bir neden olmadığını, 20 'si  sağlık sorunları nedeni 
ile bırakmak istediğini belirtmiştir. Öğrencilerin 83'ü 
(%67) kullandığı tütün ürününü bırakmayı denediğini 
belirtmiştir. Öğrencilerin sadece 7' si sigarayı bırakmak 
için sağlık çalışanı yardımı aldığını belirtmiştir ve sadece 
10'u (%8.9) sağlık çalışanı yardımını şu anda istediğini 
belirten cevabı işaretleyerek iletişim adresi bırakmıştır.

Anne 
Sigara 
Bağımlısı

Baba 
Sigara 
Bağımlısı

1. Kardeş 
Sigara 
Bağımlısı

1 ve 2. 
Kardeş 
Sigara 
Bağımlısı

1,2 ve 3. 
Kardeş 
Sigara 
Bağımlısı

En Yakın 
Arkadaş 
Sigara 
Bağımlısı

Ev Arkadaşı 
Sigara 
Bağımlısı

Partner 
Sigara 
Bağımlısı

Sigara 
Bağımlısı

%25 %19.3 %31.4 %31.4 %14.3 %83.5 %31.2 %41,3

Tablo 1: Sigara Bağımlılığını Etkileyen Faktörler

Şekil 1

Şekil 2
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TARTIŞMA
Dünya sağlık örgütünün 2008 yılı verilerine göre, 
ülkemizde 18 yaş üzeri sigara içme oranı erkeklerde 
%49.9, kadınlarda %15.6 ve ortalama her iki cinsiyette 
%32.7'dir [8]. Ülkemizde tıp fakültesi öğrencilerinin 
tütün bağımlılıklarını değerlendiren  çalışmalarda ise 
sigara içme oranı %17-52,6 arasında değişmektedir [4]. 
Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarda tıp fakültesi 
öğrencilerinin sigara içme oranları %11-61 arasında 
bildirilmektedir [6]. Avrupa'daki tıp öğrencilerinin 
sigara içme oranlarının, Asya'daki tıp öğrencilerinden 
daha yüksek, sigara kullanma hızlarının genellikle 
topluma ait verilerle uyumlu olduğu görülmektedir. 
Kocabaş ve arkadaşları Türkiye’de 7 farklı tıp 
fakültesinde sigara bağımlılık derecelerini 
değerlendiren çok merkezli çalışma yapmışlardır. 
Sonuçlara göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 
erkeklerde %38,5, kızlarda %17,7; Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde erkeklerde %40,4, kızlarda %21,8 ; 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde erkeklerde 
%25, kızlarda %12,1 ; Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
erkeklerde %45,6, kızlarda %29,1; Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde erkeklerde %35,5, kızlarda %13,8  olarak 
bulmuşlardır [1] Bizim çalışmamızda da sigara içme 
oranları erkek öğrenciler arasında %19,2, kızlarda %7,9 
ve genel olarak %17.1 olarak saptandı. Çalışmamız 
sonucu elde ettiğimiz sigara içme oranı ülkemizde 
yapılan diğer üniversitelerdeki sigara içme oranlarına 
göre önemli  oranda düşük bulunmuştur. Bunun nedeni 
son zamanlarda tütün ürünleri  ile mücadelede önemli 
adımlar atılması, kanunen açık alanda tütün ürünlerinin 
kullanılmasının yasaklanması, sigara ve sağlık ile 
alakalı eğitimlerin özellikle tıp fakültesi öğrencilerine 
anlatılması ve toplumun bu konuda daha bilinçli hale 
gelmesi olarak değerlendirilebilir. 

Öğrencilerin sınıflarına göre sigara içme oranlarına 
bakıldığı zaman %18 ila %23 arasında değişmekte olup 
1. sınıf ve 3. sınıfta en fazla oranda olduğunu gördük. 
Diğer sınıflarda ortalama %15 olduğunu ve benzer 
oranlarda olduğunu gördük. Tıp fakültesi öğrencileri 
üzerinde yapılan anket çalışmalarını incelediğimiz 
zaman; sınıfları yükseldikçe sigara alışkanlıklarının 
arttığını bulmuşlardır. Bu sonuca göre diyorlar ki; 
öğrenciye sigaranın sağlığa zararlarını ne kadar 
anlatırsan anlat, eğer davranışına yansımıyorsa etkili 

değildir. Bizde çalışmamızda gördük ki sınıf sayısı 
arttıkça sigara kullanma oranı artmıyor ama azalmıyor 
da! [9]

Gazi Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğrencilerinde sigarayla ilgili yapılan çalışmalarda, 
sigaraya başlama nedenleri arasında %36,7 ve 
%54,4’lük oranlar ile ilk sırayı arkadaş etkisi almaktadır 
[10]-[11]. Çalışmada da benzer şekilde %38 ile ilk 
sırayı arkadaşlar almıştır. Bunun haricinde; Dünya 
Sağlık Örgütü sigara içme ile ilişkili bulunan faktörler 
arasında aile ile kalmamayı ve bireyin çevresinde 
sigara içen kişilerin bulunmasını göstermektedir [12]. 
Çalışmada sigara içmede etkili olan faktörler arasında; 
arkadaş etkisi, merak ve stres ilk üç sırayı almaktadır. 
Aynı zamanda sigara içen öğrencilerin anne, baba, 
kardeş ve en yakın arkadaşında sigara içme oranlarını 
sorguladığımız zaman %83.5'inin en yakın arkadaşında  
da  sigara bağımlılığı mevcuttu. %25' inin annesi de 
sigara bağımlısıydı ve 2. sırada en çok annenin sigara 
kullanması etkiliydi. Bunu 3. sırada %19.3 oranında 
babanın sigara içmesi etkiliyordu.

Ülkemizde tütün kullanımı sorgulanırken akla ilk olarak 
sigara gelmektedir. Oysa ki nargile ve puro gibi sigara 
dışındaki tütün kullanımları giderek artmaktadır.  
Akpınar ve ark. yaptıkları çalışmada üniversite 
öğrencilerinin %15,4’ü sigara ve nargile bağımlısıyken, 
%12,7’si sadece nargile içmektedir [13]. Kanada’da tıp 
fakültesi öğrencilerine yapılan çalışmada şaşırtıcı olarak 
sigara dışındaki diğer tütün ürünlerinin (puro, nargile) 
kullanılma oranı çok yüksek (% 80,4) bulunmuştur [14]. 
Londra'da tıp fakültesi öğrencilerinde yapılan bir başka 
araştırmada öğrenciler arasında nargile içme oranı 
%11,0 olarak bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da 
nargile içme oranı sigaradan sonra ikinci sırayı alarak 
diğer çalışmalarla benzer özelliktedir. Malesef nargile 
içilen kafe sayısı ülkemizde giderek artmakta ve bu 
durum gençlerde özenme, merak oluşturmaktadır. 
Hekimler toplumda birer rol model olduğundan sigara 
kullanım oranlarının azaltılması ve hastalara etkili 
bir şekilde sigarayı bırakmayı önermeleri gerektiğini 
düşünüyoruz.
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SONUÇ
Çalışmamızdaki sigara içme oranlarının, birçok 
çalışmaya göre düşük çıkması ümit vericidir. Sigara 
ile ilgili eğitimlerin ve tedavi yaklaşımlarının tüm 
öğrencileri kapsayacak şekilde daha geniş bir kitleye 
yönelik olarak yapılması gerekmektedir. Toplum 
doktorların halkı sigarayı bırakma konusunda ikna 
etmesi gerektiğini düşünmektedir. Sigara içen hekim 
hastasına tavsiyede bulunmakta isteksiz olabilir. 
Öncelikle hekimin kendisi sigarayı bırakmalıdır.
 
KAYNAKLAR
1. S. Kara, F. Y. Baş, and C. Açıkalın, “Sigara içme davranışları ve 
etkili faktörler : Tıp ve Diş Hekimliği Fakülte- lerinin ilk ve son sınıf 
öğrencileri üzerinde çalışma Attitude to smoking and affecting fac-
tors: A study of first and last term,” pp. 16–21, 2011.
2. D. Gümü and B. Ulukol, “Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen 
Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği,” İnönü Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Derg., vol. 17, no. 3, pp. 179–185, 2010.
3. M. J. Elders, C. L. Perry, M. P. Eriksen, and G. a Giovino, “The re-
port of the Surgeon General: preventing tobacco use among young 
people,” Am J Public Heal., 1994.
4. C. Öğüş, T. Özdemir, A. Kara, Y. Şenol, and A. Çilli, Türkiye 
klinikleri. Akciğer arşivi., vol. 5, no. 3. Ortadoğu Reklam Tanıtım 
Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret, 2004.
5. B. Co and T. Nay, “Ocular Vasodynamic Changes in Adolescent 
Smokers,” vol. 15, pp. 126–132, 2009.
6. R. Richmond, “Occasional reviews Teaching medical students 
about tobacco.”
7. S. Chapman, “Doctors who smoke.,” BMJ, vol. 311, no. 6998, pp. 
142–3, Jul. 1995.
8. “WHO | WHO report on the global tobacco epidemic 2008,” 
WHO, 2017.
9. M. Livaditis, M. Samakouri, G. Kafalis, C. Tellidou, and N. Tzavaras, 
“Sociodemographic and Psychological Characteristics Associated 
with Smoking among Greek Medical Students,” Eur. Addict. Res., 
vol. 7, no. 1, pp. 24–31, Mar. 2001.
10. A. Gör Fatma ILHAN, Ö. F. Gör Nur AKSAKAL, Ö. N. GörDr Mus-
tafa ILHAN, and R. AYGÜN Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi Halk Sagligi 
Anabilim Dali, “GAZI ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI ÖGRENCILERININ 
SIGARA IÇME DURUMU,” 2005.
11. A. Senih Mayda, N. Tufan, and S. Baştaş, “(5) 364 www.korhek.
org Araştırma/Research Article Kor Hek,” 2007.
12. “WHO | Building blocks for tobacco control: a handbook,” WHO, 
2011.
13. E. Eylem Akp›nar, S. Akp›nar, and M. Gülhan, “Üniversite 
Ö¤rencilerinin Tütün Kullan›m› ve Konu ile ‹lgili Bilgi Düzeyleri 
Smoking Habits of University Students and Level of Their Knowl-
edge About The Topic,” 2010.
14. A. J. Vanderhoek, F. Hammal, A. Chappell, T. C. Wild, T. Raupach, 
and B. A. Finegan, “Future physicians and tobacco: an online survey 
of the habits, beliefs and knowledge base of medical students at a 
Canadian University,” Tob. Induc. Dis., vol. 11, no. 1, p. 9, Apr. 2013.

ÇİLEKAR ve ark.
Tütün ve Akciğer

Bozok Tıp Derg 2019;9(4):22-6
Bozok Med J 2019;9(4):22-6



27

ÖZET
Amaç: Meme kanserinde gen ekspresyon profillerinin kantitatif olarak ölçümü klinik düzeyde önemli bir araç 
olma potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada, meme kanserli hastalar, bu hastaların birinci derece yakınlarının 
periferal transkriptom profilleri sağlıklı kontrol grubu da dahil edilerek kantitatif olarak karşılaştırılması he-
deflenmiştir.
Materyal-metod: Çalışma popülasyonu, cerrahi ve sonrasında kemoterapi ile tedavi edilmiş olup, radyote-
rapi için kliniğimize başvuran 30 meme kanserli hasta (aile öyküsü olmayan sporadik vakalar), bu hastaların 
30 kişilik birinci derece yakınları (kız kardeş veya kız çocukları) ve 30 kişilik sağlıklı, aile öyküsü negatif olan 
bireylerden oluşmaktadır. Total genomik RNA, her üç grupta da periferal kandan ayrılmıştır ve gen ekspres-
yon profilleri niceliksel olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda 36 gen ürünü değerlendirilmiştir. Ancak sadece 
ER, HER2, p53, GATA–3, GRB–7, EGFR, MYC, BCL–2, VEGF gibi 9 genin ekspresyon profilleri kantitatif olarak 
ölçülebilmiştir.
Bulgular: Kantitatif olarak ölçülen 9 gen profili, her 3 grup için karşılaştırıldığında, gruplar arasında fark 
saptanmamıştır (p<0.050). Ancak HER2, GATA3, GRB-7 ve EGFR’nin gen ekspresyon profilinin ortanca kan-
titatif değerleri hasta grubunda, hasta yakını ve meme kanseri olmayan bireylere göre anlamlı daha yüksek 
bulunmuştur (p<0.050).
Sonuç: HER2, GATA3, GRB-7 ve EGFR’nin gen profilinin kantitatif değerleri periferik kandan ölçülmüş olup, 
hasta grubunda, hasta yakını ve meme kanseri olmayan bireylere göre anlamlı daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Transkriptom profili; Meme kanseri; Epigenetik.

ABSTRACT
Objective: Quantitative measurement of gene expression profiles in breast cancer has the potential to be an 
important tool. In this study, it was aimed to compare peripheral transcriptom profiles of the breast cancer 
patients, the first-degree relatives of breast cancer patients with including healthy control group.
Material-Method: The study population consisted of 30 patients with breast cancer who were treated with 
surgery and chemotherapy and who applied to our clinic for radiotherapy. 30 patients with breast cancer 
are composed of individuals with negative family history. Total genomic RNA was separated from the perip-
heral blood in all three groups, and gene expression profiles were quantitatively determined. In our study, 
36 gene products were evaluated. However, expression profiles of only 9 genes such as ER, HER2, p53, GATA-
3, GRB-7, EGFR, MYC, BCL-2, VEGF were quantitatively measured.
Results: Nine gene profiles measured quantitatively, no difference was found between the groups (p 
<0.050). However, the median quantitative values of the gene expression profile of HER2, GATA3, GRB-7 
and EGFR were found to be significantly higher in the patient group (p <0.050).
Conclusion: The quantitative values of the gene profile of HER2, GATA3, GRB-7 and EGFR were measured 
from peripheral blood, and were significantly higher in the patient group.

Keywords: Transcriptom profile; Breast cancer; Epigenetics.
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GİRİŞ
Genetik çalışmalar, meme kanserinin hem klinik hem 
de moleküler bazda heterojen bir hastalık olduğunu 
göstermiştir. Prognozu belirleyen birbirinden çok 
farklı gen ekspresyon paternleri bulunmuştur 
(1). Bu heterojeniteye rağmen meme tümörünü 
tanımlayacak, öngörecek parametrelere ihtiyaç vardır. 
Tümör dokusunun genetik profilinin bu gereksinimleri 
karşılayacağı bilgileri içerdiği düşünülmektedir (2). 
Tümör dokusunu hem RNA hem de DNA düzeyinde 
tanımlama çabaları bu düşünceye hizmet etmektedir. 
Tümör dokusunun genetik profilinin yanında nükleotiD 
dizilerinde değişiklik yaratmadan gen ekspresyonunu 
değiştiren epigenetik değişikliklerin kanserin başlangıcı 
ve seyrinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir (3-
5). Bir çok farklı genin meme kanserinde anormal 
hipermetilasyonla inaktive edildiği bilinmekle birlikte 
spesifik meme kanser fenotipine uyan farklı epigenetik 
değişimlerin neler olduğu hala bilinmemektedir. 

Bu çalışmada, meme kanserli hastaların, bu hastaların 
birinci derece yakınlarının periferal transkriptom 
profilleri sağlıklı kontrol grubu da dahil edilerek 
kantitatif olarak karşılaştırılması hedeflenmiştir.

MATERYAL VE METOD
Bu çalışma 2008-2009 yılları arasında Cumhuriyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim 
Dalı ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik 
Anabilim Dalı’nın işbirliği ile yapılmıştır. Çalışma, ayrıca 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu 
tarafından da onaylanmıştır (Onay No: 2008–10/1).
Çalışma popülasyonu, cerrahi ve sonrasında kemoterapi 
ile tedavi edilmiş olup, radyoterapi için kliniğimize 
başvuran 30 meme kanserli hasta (aile öyküsü olmayan 
sporadik vakalar), bu hastaların 30 kişilik birinci 
derece yakınları (kız kardeş veya kız çocukları) ve 30 
kişilik sağlıklı, aile öyküsü negatif olan bireylerden 
oluşmaktadır. Bilgilendirilmiş “Olur Formu” dolduran 
ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastalardan,  bu 
hastaların yakınları ve kontrol bireylerden 5 cc periferik 
kan dokusu EDTA’lı ortama alınarak, total mRNA 
izolasyonlarında kullanılmıştır. İzolasyonda kullanılan 
filtrelere uygun miktarda lökosit kullanılmak üzere, 
her bir hastanın hemogram profilleri elde edilmiş 
ve bu bilgiler doğrultusunda uygun miktarda kan 

örnekleri (50 µl–1.5 ml) izolasyonda kullanılmıştır. Bu 
gruplara ait kanlar, genomik total mRNA izolasyonu 
için kullanılmıştır. Kanlar uygun primerlerin bulunduğu 
vortexlenmiş eppendorf tüplere konularak, PCR 
yöntemiyle amplifiye edilmiştir. Daha sonra ise, revers 
transkriptaz ile elde edilen c-DNA sayılarına bakılmıştır. 
Her bir hasta için toplam 36 olmak üzere, aynı diske 2 
hasta bireye ait toplam 72 gen ürünleri analiz edilmek 
üzere Real-time PCR yapılmıştır. 

Sonuç olarak, hedef genlere ait mRNA miktarları 
öncelikle RT-PCR ile cDNA dönüştürülerek, daha sonra 
ardıl real – time PCR ile amplifiye edilen cDNA ürünleri 
(Corbett, RG-6000) sayılmıştır.

Değerlendirme – İstatistikî analiz
Çalışmamızın verileri SPSS versiyon 14.0 programına 
yüklendi. Normal dağılım parametrelerine bakıldıktan 
sonra, grupların yaş ve gen profillerin ortanca 
değerlerini karşılaştırmak üzere Kruskal-Wallis Testi, 
kullanıldı. İstatistiksel olarak P<0.050 sonucu anlamlı 
kabul edildi.

BULGULAR
Çalışmada yer alan hasta grubundaki kadınların 
yaş ortalamaları 52.83±10.57’dir. Hasta yakını 
grubundaki kadınların yaş ortalamaları 32.93±10.88, 
kontrol grubundaki kadınların yaş ortalamaları ise 
34.70±11.02’dir. Yaş yönünden her üç grup arasında 
istatistiki olarak farklılık mevcuttur (p<0.05). Hormon 
reseptör durumları hasta grubundaki kadınların 
19’unda (%63,3) pozitif iken, 11 kadında (%36,7) 
reseptör negatiftir. HER2 durumunun hasta grubundaki 
kadınların 13‘ünde (%43,3) pozitif iken, 17’sinde 
(%56,7) negatif olduğu görülmektedir. 

Çalışmaya dahil edilen hasta grubunda 36 gen profili 
çalışılmış olup bunların sadece dokuz gen profilinde 
kantitatif ölçüm yapılmıştır. Ölçülen kantitatif değerler 
Tablo 1’de gösterilmiştir. Her üç grup karşılaştırıldığında 
hiçbir gen profili için anlamlı fark saptanmamıştır 
(p>0.050). Ancak, HER2, GATA3, GRB-7 ve EGFR’nin 
gen profilinin kantidatif değerinin ortancaları 
karşılaştırıldığında hasta grubunun sonuçları, diğer 
iki gruba göre anlamlı daha yüksek bulunmuştur 
(p<0.050).
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TARTIŞMA
Meme kanseri, epigenetik ve genetik değişikliklerin 
progresif birikimi ile oluşan, kalıtsal ve çevresel risk 
faktörlerinin etkili olduğu heterojen bir hastalıktır (6). 
Meme kanserine bağlı denetimsiz hücre çoğalması 
genellikle genomik instabilite belirtileri ve belirli 
epitelyal özelliklerin ortadan kalkması gibi değişiklikler 
sergiler. Bu yüzden kanser gelişimine neden olan 
moleküler mekanizmaların bilinmesi ve buna en uygun 
tedavi yöntemlerinin belirlenmesi önem taşır. Meme 
kanseri araştırmalarının genel amacı, prognostik ve 
prediktif değişiklikleri belirlemektir (7).

Yeni kanser belirteçlerinin saptanmasında, gen 
ekspresyon profilleri giderek artan oranlarda 
kullanılmaktadır. Bu teknoloji klinik ve patolojik 
parametrelerin belirlenmesi ve yeni modalitelerin 
oluşturulması için umut vaat etmektedir. ER, PR, HER2 
ve EGFR gibi etyolojik genler, prognozu belirlemede ve 
hedefe yönelik tedavilerin seçiminde kullanılmaktadır. 
Meme kanserinde östrojen reseptör ekspresyonu her 
aşaması östrojen tarafından kontrol edilen çok aşamalı 
kompleks bir işlemdir. Östrojen etkisiyle ER ekspresyonu 
ve dolayısıyla östrojen bağlanma bölgelerinin sayısı 
azalır (8). Östrojen bu etkisini translasyon, transkripsiyon 
ve transkripsiyon sonrası aşamaların hepsinde gösterir. 
Endokrin tedaviye cevap açısından önemli rol oynayan 
progesteron reseptörünün ekspresyonu östrojen-ER 
etkileşimi ile regule edilir. Böylece transkripsiyon hızı 
düşer RNA düzeyi ve progesteron reseptör sayısı azalır. 
Östrojene bağlı değişiklerin aksine mRNA yarı ömründe 

değişiklik olmaz ve etkisini sadece transkripsiyon 
ve transkripsiyon sonrası aşamalarında gösterir 
(9). Stanley ve Szewczuk yaptıkları hücre kültürü 
çalışmalarında multiplex tandem PCR ile ER relatif gen 
ekspresyon değerini yaklaşık 600 olarak bulmuşlardır 
(10). Bizim çalışmamızda ise hasta grubunda ortanca ER 
değeri 1154.6 olarak bulunmuştur. İkili karşılaştırmada 
fark gözlenmemiştir. 

HER2 insan solid tümörlerinde gözlenen ve bilinen 
anormalliklerin prototipidir. Bu gendeki değişikliklerin 
bilinen kötü prognostik özellikler ile ilişkisi ve bu 
moleküler değişikliğe karşı hedefe yönelik tedavi 
geliştirme olanağı vurgulanmaktadır. HER2, EGFR ile 
büyük benzerlik taşıyan ve tirozin kinaz aktivitesine 
sahip bir transmembran proteini kodlamaktadır. 
Meme kanserinin oldukça önemli bir bölümünde HER2 
geninde ekspresyon artışı görülür. HER2 molekülünün 
ekstraselüler bölgesi, molekülden ayrılarak dolaşıma 
girmesi bu molekülün hasta serumunda saptanmasına 
olanak vermektedir. Bu yüzden tanı sırasında yapılacak 
serum HER2 testi primer tümörün durumu ve tümör 
hücrelerinin yayılımı hakkında bilgi verebilir. HER 
sporadik olguların %15–30’unda fazla miktarda 
eksprese edilmektedir (11). Bizim çalışmamızda 
kanserli olgularda ortanca 149,5 (0-382) HER2 
ekspresyonu mevcutken hasta yakını ve kontrol 
grubunda 1’er olguda ekspresyon izlenmiştir. Stanley 
ve Szewczuk’un çalışmalarında hücre kültüründe 
multipleks tandem PCR ile HER2 rölatif genekspresyon 
değerini çalışmamızla benzer olarak, yaklaşık 150–200 

Genler Hasta
Ortanca (min-max

Hasta yakını
Ortanca (min-max)

Kontrol
Ortanca (min-max)

p 
değeri

ESR 1154.6 (0-5680) 1010.5 (0-4667) 835.0 (0-4976) >0.05

HER2 149.5 (0-382) 6.9 (0-1) 7.8 (0-4) >0.05

VEGF 319.1 (0-1567) 135.0 (0-1293) 519.2 (0-2793) >0.05

GATA-3 165.3 (0-2619) 16.1 (0-146) 12.2 (0-177) >0.05

GRB-7 689.0 (0-2619) 6.0 (0-6) 48.2 (0-106) >0.05

EGFR 673.8 (0-2619) 7.0 (0-7) 31.0 (0-59) >0.05

P53 39.0 (0-137) 49.0 (0-256) 55.2 (0-277) >0.05

MYC 129.5 (0-726) 96.3 (0-315) 229.1 (0-2026) >0.05

BCL-2 1460.0 (0-3386) 1157.38 (0-4976) 1520.7 (0-4976) >0.05

Tablo 1. Kantitatif ölçüm yapılan genlerin gruplara göre dağılımı

ERDİŞ ve ark.
Meme Kanserinde Periferal Transkriptom Profili

Bozok Tıp Derg 2019;9(4):27-31
Bozok Med J 2019;9(4):27-31



30

arasında saptamışlardır (10). Çalışmamızda gruplar 
arasında ortanca HER2 değerlerinde, 3 grup için fark 
saptanmamış ancak hasta grubunun diğer iki grup 
ile karşılaştırılmasında, hasta grubunun değerleri 
diğerlerine göre anlamlı daha yüksek bulunmuştur.
EGFR, tirozin kinaz aktivitesine sahip bir glikoprotein 
reseptörüdür. EGFR aşırı ekspresyonu fibroblastlarda 
EGFR’den bağımsız transformasyon oluşturabilmesi, 
reseptörün trans formasyonunda önemli rol oynadığına 
işaret eder. Klinikte yüksek EGFR düzeylerinin 
östrojen reseptör durumundan bağımsız olarak, 
kötü prognozla ilişkili olduğu gösterilmiştir. EGFR ile 
c-erbB2 aşırı ekspresyonunun birlikte görülmesini 
ve iki molekülün birbirlerini fosforile etmeleri, bu 
iki gen arasında işlevsel bir bağlantı olduğuna işaret 
etmektedir. İki genin birlikte aşırı eksprese olduğu 
hastalarda, prognozun kötü olduğu görülmektedir (12). 
Moleküllerin kompleks kurması büyük olasılıkla tirozin 
kinaz aktivitesini artırmaktadır. Sporadik olgularda 
%11–21’inde EGFR overekspresyonu görülmektedir 
(6). Bizim çalışmamızda, her üç grup karşılaştırıldığında 
p değerinin anlamlı olmamasına rağmen gruplar 
ikili karşılaştırıldığında, hasta grubunun EGFR gen 
ekspresyon değerleri diğer gruptakilerin EGFR gen 
ekspresyon değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
daha yüksek bulunmuştur.

VEGF, anjiogeneziste rol alan, tirozin kinaz aktivitesine 
sahip bir reseptördür. VEGF ekspresyonu pek çok yayında 
bağımsız prognostik faktör olarak tanımlanmıştır ve 
meme kanserinde düşük sağ kalım ile ilişkilendirilmiştir 
(13). Çalışmamızda, her üç gruptaki VEGF ölçümleri 
karşılaştırıldığında, gruplar arası farklılıklar önemsiz 
olarak bulunmuştur.

GATA–3 meme gland morfogenez ve 
differansiyasyonunda rol oynayan önemli bir 
transkripsiyon faktörüdür. GATA–3 meme kanseri 
differansiyasyonu ve proliferasyonunda rol oynayan 
gen dizilerini kontrolünde görev alması sebebiyle, aynı 
zamanda tümör supresör gen olarak da adlandırılabilir. 

Meme kanserinde GATA–3 ekspresyonu ve ER 
ekspresyonu arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu nedenle 
komplementer DNA mikro-array analizleri östrojen 
pozitif karsinomlarda düşük GATA–3 ekspresyonu 

yüksek metastaz ve rekürrens ile ilişkili bulunmuştur. 
Yüksek GATA-3 gen anlatımı ise relapssız sağ kalımla 
ilişkilendirilmiştir (11). Bizim sonuçlarımızda, bu gen 
ekspresyonu içinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık 
saptanmamıştır. Ancak grupların kendi aralarında ikili 
karşılaştırıldığında hasta grubunun değerleri diğerlerine 
göre anlamlı daha yüksek bulunmuştur. 

GRB–7 pek çok hücre yüzey reseptöründe sinyal 
iletimini sağlayan adaptör moleküldür. Meme 
kanserlerinin %20–30’unda overeksprese olarak 
izlenmiştir. GRB–7 overekspresyonu hücre migrasyonu 
ve metastazla ilişkilendirilebilinir. Ancak bu yolak tam 
olarak bilinmemektedir (10). Stanley ve Szewczuk’un 
hücre kültüründe multipleks tandem PCR ile 
yaptığı çalışmada GRB–7 rölatif gen ekspresyon 
değerini, 1000’in altında saptamışlardır (10). Bizim 
çalışmamızda, Hasta grubunda bu gen ekspresyonu 
yüksek olmasına karşın kontrol grubu ve hasta yakını 
grubu ile karşılaştırıldığında, istatistikî olarak anlamlı 
bir farklılık saptanmamıştır. Ancak ikili karşılaştırmada, 
hasta grubunun değerleri diğer gruplara göre anlamlı 
daha yüksek bulunmuştur.

p53 17. kromozomda yerleşmiş olan bir tümör 
suppressör gendir. Kodladığı protein hücre bölümünde 
düzenleyici olarak rol oynar. Aynı zamanda diğer 
genlerin transkripsiyonunu da düzenler. p53’ün 
asıl görevi hasara uğramış DNA’ya sahip hücrenin 
bölünmesine engel olmaktır. p53’ün prognostik faktör 
olarak, meme kanserindeki yeri yaklaşık 40 araştırma 
ile ortaya konmuştur. p53 sporadik meme kanserlerinin 
%14–35’ inde inaktivedir (14). Çalışmamızda gruplar 
ayrı ayrı ve birlikte karşılaştırıldığında p53 değerleri için 
anlamlı fark saptanmamıştır.

c-Myc protoonkogeni, transkripsiyon faktörü olarak 
görev yapan bir çekirdek proteini kodlamaktadır. Bu 
fosfoprotein, hücre çoğalmasını, farklılaşmasını ve 
apoptozisin bazı aşamalarını kontrol eder. Meme 
kanserinde en çok görülen değişikliklerden biri c-Myc 
geninde amplifikasyonudur. Çok sayıda çalışmada 
c-Myc amplifikasyonunun kötü prognozla ilişkili olduğu 
gözlenmiştir (12). Sporadik meme kanserlerinin 
%5–30 unda c-Myc geninin overeksprese olduğu 
saptanmıştır (7). Çalışmamızda gruplar ayrı ayrı ve 
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birlikte karşılaştırıldığında p53 değerleri için anlamlı 
fark saptanmamıştır.

Bcl–2 apoptozisi inhibe ederek hücre sağ-kalımını 
artıran bir onkogendir. Tümörlerde Bcl–2 varlığı iyi 
prognoz ile ilişkilidir. İleri evre tümörlerde azalmış 
Bcl–2 salınımı söz konusudur. İnvaziv meme kanserinde 
Bcl–2 ekspresyonu ile ER durumu arasında güçlü bir 
korelasyon olduğu bildirilmiştir (15). Çalışmamızda 
gruplar ayrı ayrı ve birlikte karşılaştırıldığında p53 
değerleri için anlamlı fark saptanmamıştır.

SONUÇ
Her geçen gün moleküler onkoloji alanındaki 
laboratuvar çalışmaları tıbbi uygulamalara 
dönüşmektedir. Bireysel farklılıkları belirleyen genetik 
çeşitliliğin ortaya konması gen ekspresyon değerleri ile 
moleküler sınıfları tanımlayabilir. Bu bakış açısıyla, bu 
araştırmanın dayanak noktası periferal kan dokusundan 
birçok gen ekspresyonunu ölçmektir. Çalışmanın en 
büyük kısıtlılığı tümöral dokunun gen ekspresyonu 
açısından değerlendirilememiş ve farklı çalışmalarda 
doğrulanmamış olmasıdır. Meme kanserli hastalarda 
ve birinci derece yakınlarında genomik değerlerin elde 
edilmesinin amaçlandığı bu çalışmanın sonucunda, 
HER2, GATA3, GRB-7 ve EGFR’nin gen profilinin ortanca 
kantitatif değerileri hasta grubunda, hasta yakını ve 
meme kanseri olmayan bireylere göre anlamlı daha 
yüksek bulunmuştur.
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ÖZET
Amaç: İlk trimester tarama testinin yapıldığı dönem olan 11-14. gebelik haftaları arasında gebeliği hem bes-
lenme hem de metabolik açıdan olumsuz etkileyen ve kilo kaybettiren şiddetli hiperemezis gravidarum (HEG) 
tanısı ile takip ve tedavi edilen hastalarda, bu hastalığın test belirteçlerini etkileyip etkilemediğini araştırmak 
istedik.
Gereç ve yöntemler: Retrospektif olarak bir tersiyer merkezde 11-14. gebelik haftaları arasında ilk trimester 
tarama testini yaptırıp ve ciddi gebelik kusmaları olan çalışma grubuyla aynı haftalarda olup gebelik bulantısı 
olmayan sağlıklı gebelerden oluşan kontrol grupları karşılaştırıldı. Fetal ense saydamlığı (NT), baş popo mesa-
fesi (CRL), insan koryonik gonadotropin (hCG) ve gebelik ile ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) gibi tarama testi 
belirteçleri her iki grup arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Ciddi HEG’i olan toplam 108 hastaya karşılık, kontrol grubu kriterlerini karşılayan 1264 gebe değer-
lendirildi. Her iki grupta yaş, testin yapıldığı gebelik haftası, vücut kitle indeksi ve gravida açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yoktu. Doğum sonuçlarına bakıldığında bebek doğum kiloları ve cinsiyetleri açısından da 
benzerdi. NT, CRL, serbest β-hCG değerleri ve hCG MoM(multiple of median) değerleri açısından her iki grup 
da benzer bulundu (p = 0.844, p = 0.770, p = 0.777, p = 0.634, sırasıyla).  Ciddi HEG grubunda ise hem PAPP-A 
seviyeleri hem de PAPP-A MoM değerleri istatistiksel olarak anlamlı oranda kontrol grubuna göre düşüktü (p 
= 0.044, p = 0.001).
Sonuç: Ciddi HEG, NT, CRL ve serbest β-hCG  üzerine önemli bir etkisi yoktur. Fakat PAPP-A değerlerini değiştir-
diği saptanmıştır. Bu nedenle ciddi HEG’lu gebelerde yapılan ilk trimester tarama testi sonuçlarının etkilenebi-
leceği söylenebilir. Konu ile ilgili kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.   

Anahtar kelimeler: Hiperemezis gravidarum; hCG, PAPP-A; İlk trimester tarama testi

ABSTRACT
Objective: We wanted to investigate whether hyperemesis gravidarum affects first trimester screening test 
markers in patients who were followed up and treated with severe hyperemesis gravidarum (HEG), which 
affects pregnancy both in terms of nutritionally and metabolically.
Materials and methods: A retrospective, case control study was performed in a tertiary center. The study 
group included the pregnant women who had severe pregnancy vomiting and the control group included 
healthy pregnant women who did not have pregnancy vomiting. Screening test markers such as fetal nuchal 
translucency, crown-rump-lenght (CRL), human chorionic gonadotropin (hCG) and pregnancy-related plasma 
protein-A (PAPP-A) were compared statistically between the both groups.
Results: A total of 108 patients with severe HEG were evaluated for study group and 1264 pregnant women 
who met the control group criteria were evaluated. There was no statistically significant difference for maternal 
age, gestational age, body mass index and gravida in both groups. The birth results were similar in terms of 
birth weight and fetal gender. Both groups were similar in terms of nuchal translucency, CRL, free β-hCG values 
and hCG MoM values (p = 0.844, p = 0.770, p = 0.777, p = 0.634, respectively). In the severe HEG group, both 
PAPP-A levels and PAPP-A MoM values were statistically lower than the control group (p = 0.044, p = 0.001).
Conclusion: Severe HEG has no significant effect on fetal nuchal translucency, CRL and free β-hCG. However, 
PAPP-A values could change due to severe HEG. Therefore, it can be said that the results of first trimester 
screening test performed in pregnant women with HEG may be affected. Extensive research is needed on the 
subject.

Keywords: Hyperemesis gravidarum; hCG; PAPP-A; First trimester screening test

İLK TRİMESTERDE CİDDİ HİPEREMEZİS 
GRAVİDARUMUN PAPP-A VE HCG ÜZERİNE ETKİSİ

Effect of Severe Hyperemesis Gravidarum on PAPP-A and 
hCG in First Trimester
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GİRİŞ
Gebelikte bulantı ve kusmalar sık görülür ve yaklaşık 
gebeliklerin %75-85’inde ortaya çıkabilir (1). 
Hiperemezis gravidarum (HEG) genellikle gebeliğin ilk 
trimesterinde görülen nedeni tam olarak belli olmayan 
şiddetli bulantı ve kusmalardır (2). Tüm gebeliklerin 
yaklaşık %2’i bu şiddetli form ile komplikedir (1). Ciddi 
dehidratasyon, elektrolit ve metabolik düzensizlikler, 
beslenme bozukluğu ve kilo kaybı ile karakterizedir. 
Yükselen insan koryonik gonadotropin (hCG) ve buna 
bağlı tiroit dokusunun aşırı uyarımı, ayrıca östrojen ve 
leptin düzeylerindeki artışın da HEG ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir (3). Yine anne kanındaki artan fetal 
DNA miktarının da etkili olabileceği savunulmuştur (4). 
Birinci trimester tarama testi, gebeliğin 11-14. haftaları 
arasında, trizomi 13,18 ve 21’i taramak amacıyla 
yapılan, ultrason ile bakılan fetal ense saydamlığı 
ile biyokimyasal olarak ölçülen serbest β-hCG ve 
pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) 
kullanılarak hesaplama yapan, invaziv olmayan bir 
yöntemdir. Bu test trizomi 21’i %5 yalancı pozitiflik 
oranı ile %84 oranında tespit edebilir (5).

Bu testin belirteçleri olan ense saydamlığı, serbest 
β-hCG ve PAPP-A bazı maternal faktörlerden 
etkilenebilir. Gebenin içtiği ilaçlar, kilosu, gebelik 
haftası, ırk ve sigara kullanımı gibi nedenler özellikle 
serbest β-hCG ve PAPP-A düzeylerini etkileyerek test 
sonucunu bozabilirler. Bu konular ile ilgili literatürde 
az sayıda çalışma mevcuttur. Biz de bu çalışmada ilk 
trimester tarama testinin yapıldığı dönem olan 11-14. 
gebelik haftaları arasında gebeliği hem beslenme hem 
de metabolik açıdan olumsuz etkileyen, kilo kaybettiren 
şiddetli HEG tanısı ile takip ve tedavi edilen hastalarda, 
bu hastalığın test belirteçlerini etkileyip etkilemediğini 
araştırmak istedik. 
 
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu çalışma Kayseri’de bir tersiyer merkezde kadın 
hastalıkları ve doğum bölümünde retrospektif olarak 
yapıldı. Etik kurul onayı alındıktan sonra hastane bilgi 
sistemi ve dosyalarından Ocak 2017 ve Nisan 2018 
ayları arasında, 11-14. gebelik haftaları arasında şiddetli 
HEG tanısı alıp tedavi gören, 1. trimester tarama testini 
yaptıran ve doğumunu hastanemizde yapan hastalar 
çalışma grubuna dâhil edildi. Kontrol grubu olarak da, 

bulantı ve kusma şikâyeti olmayan, 1. trimester tarama 
testini yaptıran ve doğumunu hastanemizde yapan 
sağlıklı gebeler alındı. Gebelik yaşları ilk trimester 
ultrason ölçümleri ve son adet tarihleri kombine 
edilerek hesaplandı. Her iki grup içinde yaşları 20-35 
arasında olanlar çalışmaya alındı. Çalışma Helsinki 
bildirge kriterlerine uygun olarak yapıldı. 

Ciddi HEG tanı kriterleri, ilk trimesterde inatçı 
kusmalar nedeniyle hastanede yatarak tedavi 
görmek, %5’den fazla kilo kaybı olmak, sıvı kaybı ve 
elektrolit bozukluklarının olması olarak belirlendi 
(6). Tiroit bezi bozuklukları, safra kesesi ve karaciğer 
hastalıkları, gastroenterit, mide rahatsızlıkları, diyabet, 
hipertansiyon, çoğul gebelikler ve fetal anomaliler 
çalışmadan çıkarıldı.  Herhangi bir nedenle progesteron 
kullananlar da çalışmadan çıkarıldı.

Maternal serum örneklerinde serbest β-hCG ve 
PAPP-A düzeylerini ölçmek için ImmuliteOne® sistem 
kitleri (Siemens Medical Solutions Diagnostics 
Limited, İngiltere) kullanıldı, bunlar kemilüminesans 
yöntemi ile ve Immulite 2000 cihazında (Diagnostic 
Products Corporation, Amerika Birleşik Devletleri) 
değerlendirildi. Fetal ense kalınlığı, 11-14. gebelik 
haftaları arasında, fetal baş ve üst toraksın görüntü 
alanında olduğu midsagital ve nötral pozisyonda 
servikal omurgaya uzanan deri ile yumuşak doku 
arasındaki subkutan saydamlığın maksimum kalınlıkta 
ölçülmesi ile saptandı. Baş-popo uzunluğu olarak 
bilinen CRL (Crown-Rump-Length) ölçümü de bu esnada 
milimetre cinsinden kaydedildi. Değerler yaş, kilo ve 
gebelik haftası için ayarlandıktan sonra MoM (multiple 
of median) değeri olarak kaydedildi. Tüm ultrasonik 
ölçümleri iki deneyimli radyolog tarafından Toshiba 
Xario (Toshiba Medical Systems Corporation, Japonya) 
ile transabdominal olarak yapıldı. İlk trimester tarama 
testi PRISCA 4.0 (Prenatal Risk Calculator, TYPOLOG 
Software / GmBH, Hamburg, Almanya) kullanılarak 
hesaplandı. 

Verilerin normallik varsayımını test etmek için Shapiro-
Wilk testi kullanıldı. Değerlerin homojenliğinin varsayımı 
Levene testi ile test edildi. Değerler ortalama ± standart 
sapma, medyan (25 persentil - 75 persentil) veya n (%) 
olarak ifade edildi. Parametrik karşılaştırmalar T-test ve 
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Z –test ile yapıldı, parametrik olmayan karşılaştırmalar 
Mann - Whitney U testi ile yapıldı. Tüm karşılaştırmalar 
için PASW (Predictive Analytics SoftWare, Statistics for 
Windows, Version 18.0, Chicago, Illinois) İstatistik 18 
programı kullanıldı. P < 0.05 olasılık değeri istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi.
 
BULGULAR
Ciddi HEG’i olan toplam 108 hastaya karşılık, kontrol 
grubu kriterlerini karşılayan aynı döneme ait 1264 gebe 
ile çalışma yapıldı. Gruplar arasında anne özelliklerinin 
karşılaştırması tablo 1 de sunuldu. Her iki grupta yaş, 
testin yapıldığı gebelik haftası, vücut kitle indeksi (VKİ) 
ve gravida açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark yoktu (p = 0.127, p = 0.338, p = 0.447, p = 0.890, 
sırasıyla). Doğum sonuçlarına bakıldığında bebek 
doğum kiloları ve cinsiyetleri açısından da benzerdi (p 
= 0.438, p = 0.741). 

Tablo 1. Gruplar arası demografik özelliklerin karşılaştırılması

Yapılan ölçümlerin gruplar arası karşılaştırması tablo 
2 de sunuldu. Ense saydamlığı, CRL, serbest β-hCG 
değerleri ve hCG MoM değerleri açısından her iki grup 
da benzer bulundu (p = 0.844, p = 0.770, p = 0.777, p = 
0.634, sırasıyla).  Ciddi HEG grubunda ise hem PAPP-A 
seviyeleri hem de PAPP-A MoM değerleri istatistiksel 
olarak anlamlı oranda kontrol grubuna göre düşüktü (p 
= 0.044, p = 0.001). 

 

Tablo 2. İlk trimester tarama testi belirteçlerinin 
karşılaştırılması

TARTIŞMA / SONUÇ
Bu çalışmada ilk trimesterde ciddi HEG tanısı alıp, 
hastanede yatarak tedavi gören hastalarda, ense 
saydamlığı, PAPP-A ve hCG değerlerini kapsayan ilk 
trimester tarama testinin etkilenip etkilenmediğini 
saptamaya çalıştık. Hasta grubunu; düşük risk grubunda 
aynı haftada gebelik bulantısı olmayan, yaş, gebelik 
haftaları ve vücut kitle indeksleri açısından özdeş 
homojen bir grupla karşılaştırdık. Her iki grup arasında 
anne yaşı, gebelik haftası, gravida ve VKİ gibi anne 
özellikleri açısından anlamlı bir fark yoktu. Ek olarak 
gruplar arasında bebek doğum kiloları ve cinsiyetleri 
açısından da anlamlı bir fark yoktu. Bu sonuçlara göre 
ilk trimesterde görülen ciddi HEG’in bebek doğum 
kilosunu olumsuz etkilemediği söylenebilir. Buna uygun 
olarak 2013 yılında Vikanes ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuştur (7).

İlk trimesterde ultrason ile bakılan ölçümlerden olan 
CRL ve ense saydamlığı değerlerinde de HEG grubu ve 
kontrol grupları arasında anlamlı bir fark görülmedi. 12 
haftaya kadar plasentanın gelişimi ve bu dönemlerde 
fetusun diffuzyon ile beslenmesi sebebiyle fetal 
gelişim ciddi kusma sonucu beslenme yetersizliğinden 
etkilenmiyor olabilir (8-10). Literatürde ilk trimesterde 
görülen ciddi HEG’in  CRL ve ense saydamlığı üzerine 

Kontrol 
(n=1264)

Ciddi HEG 
(n=108)

P 
değeri

Gebelik 
haftası 12.44±0.65 12.51±59 0.338

Maternal 
yaş 26.9±4.7 25.6±3.3 0.127

Vücut kitle 
indeksi 24.1 (23.6-28.1) 24.7 (23.1-27.9) 0.447

Gravida 2 (2-3) 2 (2-3) 0.890

Erkek fetal 
cinsiyet (%) 644 (%51) 54 (%50) 0.741

Doğum 
kilosu 
(gram)

3175.33±391.07 3205.55±357.05 0.438

Değerler ortalama ± SD, median (%25-%75) veya (n%) 
olarak verilmiştir.

Kontrol 
(n=1264)

Ciddi HEG 
(n=108)

P 
değeri

Ense 
saydamlığı 
(MoM)

0.83±0.24 0.83±0.21 0.844

CRL (mm) 64.55(58.35-
70.95)

66.00(60.00-
69.8) 0.770

PAPP-A 
(mIU/ml) 3.13(2.02-4.75) 2.63(1.86-4.11) 0.044

PAPP-A 
(MOM) 0.96(0.69-1.35) 0.86(0.47-1.13) 0.001

β-hCG  (ng/
ml)

32200(21400-
49275)

29900(25000-
49500) 0.777

hCG  
(MOM) 0.88(0.61-1.35) 0.85(0.62-1.33) 0.634

Değerler ortalama ± SD, median (%25-%75) veya (n%) olarak 
verilmiştir. MoM, multiple of median; CRL, baş-popo uzunluğu; 
PAPP-A, gebelik ilişkili plazma protein-A.
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etkisini araştıran yayın sayısı son derece azdır. Pek çok 
yazar tarafından savunulan, ciddi HEG olan hastalarda 
β-hCG yüksek çıkabilir görüşüne rağmen (11), bu 
çalışmada anne serumundan bakılan ortalama serbest 
β-hCG değerleri ve düzeltilmiş hCG MoM değerleri her 
iki grupta da benzer olarak bulunmuştur. Literatürde 
buna benzer sonuç bulan makalelerin sayısı da gün 
geçtikçe artmaktadır (12,13).  Pek çok çalışmada 
özellikle ilk trimester serbest β-hCG  değerleri hem 
ciddi HEG grubunda hem de kontrol grubunda benzer 
olduğu görülmektedir. Sanılanın aksine HEG gelişimine 
sebep olan serbest β-hCG değil de hCG nin özel bir 
izoformu olabilir. Artan seviyelerde hCG parçalarının 
HEG ile ilişkisini gösteren çalışmalar mevcuttur (14).

Ciddi HEG’in PAPP-A üzerine etkisini araştıran 
literatürde çok az yayın mevcuttur. Bu sonuçlara 
zıt olarak bu çalışmada ciddi HEG grubunda hem 
anne serum PAPP-A seviyeleri hem de PAPP-A MoM 
değerleri kontrol grubuna göre önemli oranda 
azalmış olarak bulundu. Derbent ve arkadaşları (15) 
ve Ünlü ve arkadaşlarının (16) yaptığı çalışmalarda 
HEG’nin serum PAPP-A seviyelerini arttırabileceği 
söylenmiştir. Mekanizması net belli olmasa da diğer 
çalışmalarda gruplar arasında yaş farkının olması ve 
kontrol grubunun daha küçük olması sayılabilir. Yaş 
farkının olmadığı ve daha büyük bir kontrol grubu ile 
karşılaştırmanın yapıldığı bu çalışmaya göre ciddi HEG 
ile komplike ortamda acaba dehidratasyon, metabolik 
değişiklikler ve beslenememe mi PAPP-A seviyelerini 
düşürüyor yoksa düşük PAPP-A değerleri mi HEG 
oluşmasına zemin hazırlıyor tam olarak anlaşılabilmiş 
değildir. HEG’in PAPP-A üzerine etkisini araştıran daha 
çok örneklem büyüklüğünde yeni araştırmalara ihtiyaç 
vardır. 

Sonuç olarak, ciddi HEG ile komplike gebelerde, fetal 
ense saydamlığı, CRL ve serbest β-hCG seviyelerinde 
önemli bir değişiklik izlenmedi. Fakat PAPP-A değerleri 
HEG ile komplike gebelerde önemli oranda azalmış 
olarak saptandı. Bu nedenle ciddi HEG’li gebelerde 
yapılan ilk trimester tarama testi sonuçlarının 
etkilenebileceği söylenebilir. Konu ile ilgili kapsamlı 
araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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ÖZET
Amaç: Son yıllarda sezaryen oranları artmış ve sağlık sistemleri bu durumu düzeltmek için çeşitli yollar dene-
miştir. Doğum öncesi eğitim programları bunlardan biridir. Bu çalışmanın amacı doğum öncesi eğitimin nullipar 
kadınlarda sezaryen oranına etkisini belirlemektir. 
Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif, kohort bir çalışmadır. Çalışmamıza hastanemizde doğum yapmış 200 nul-
lipar kadın (doğum öncesi eğitim alan grup, n = 86 ve doğum öncesi eğitim almayan grup, n = 114) katılmıştır. 
Veriler doğum öncesi eğitim sınıfı formlarından ve hasta dosyalarından toplanmıştır. 
Bulgular: Doğum öncesi eğitim alan grupta sezaryen oranı % 30,2, eğitim almayan grupta ise sezaryen oranı % 
36,8 olarak bulundu. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıydı (p < 0,05). 
Sonuç: Doğum öncesi eğitim alan nullipar kadınlarda sezaryen oranı azalmaktadır. Ayrıca, doğum öncesi eğitim 
programları standartlaştırılmalı ve katılımcıların sayısı tüm dünyada arttırılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Doğum öncesi eğitim; Sezaryen; Nullipar; Vajinal doğum

ABSTRACT
Objective: In recent years, cesarean rates have increased and healthcare systems have tried several ways to 
correct this situation. Antenatal education programs are one of them. The aim of this study was to determine 
the effect of antenatal education on cesarean rates in nulliparous women.
Material and Methods: This is a retrospective, cohort study. In total, 200 nulliparous women who were given 
birth at our hospital (educated group, n = 86 and uneducated group, n = 114) participated in the study. Data 
were collected from the antenatal education class forms and patient files.
Results: The rate of cesarean section in the group receiving antenatal education was found 30.2% and the rate 
of cesarean section in the uneducated group was 36.8%. It was statistically significant (p< 0,05). 
Conclusion: The rate of cesarean section decreases in nulliparous women who were taken antenatal 
education. In addition, antenatal education programs must be standardized and the number of participants 
should be increased all over the world. 

Key words: Antenatal education; Cesarean section; Nulliparous; Vaginal birth
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INTRODUCTION
Cesarean section (CS) is a surgical procedure that 
is frequently applied in developing and developed 
countries (1). CS has a lot of  risks including anesthesia, 
blood transfusion, embolism, maternal infection, 
morbidity and mortality of newborn, abnormal 
invasion of placenta, uterine dehiscence and rupture, 
adjacent organ damage, intraabdominal adhesion and 
it is not cost-effective (2).

According to Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) data, Turkey is located at 
the first of the list of countries with the most cesarean 
birth (3). Because of this situation, the TR Ministry 
of Health is taking various measures to reduce the 
high cesarean rates in our country, like The Physician 
Unit Performance Coefficient (PUPC) and antenatal 
education programs (AEP) (4).  AEP, vary from country 
to country and even from hospital to hospital, and there 
is no standardization between forms of education (5). 

There is a controversy about benefit of AEP to decrease 
the cesarean rates in the literature. Therefore, the 
target of our study is to investigate the effect of AEP 
on type of births and primary CS rates at nulliparous 
women in our hospital.
 
MATERIAL AND METHODS
Participants
Two hundred nulliparous women who had given 
birth in our hospital at last one year, were included 
in the study. Antenatal education group (Group 1) 
had 86, and Uneducated group (Group 2) had 114 
participants. Routine pregnancy follow-up and births 
of all participants were performed in our hospital. 
High-risk pregnancies (preeclampsia, gestational 
diabetes, multiple pregnancy, oligohydramnios, ...), 
pregnant women with chronic diseases (diabetes 
mellitus, essential hypertension, ...), cases with fetal 
anomalies were not included in the study. In addition, 
multiparous patients were not included in the study 
because they had previously experienced birth and 
had positive or negative opinions about childbirth. 
Breech presentation was the reason for performing 
a cesarean section, because of this, all cases who 
delivered vaginally were vertex presentation.  

All nulliparous patients were informed about antenatal 
education and its content. The participants of antenatal 
education group (Group 1) were determined on a 
voluntary basis. Nulliparous patients who did not want 
to receive antenatal education were also included in 
Group 2. It was free to attend the antenatal education 
program.

Content of antenatal education
The AEP of our hospital, consists of theoretical and 
practical applications, which last for 5 days and where 
a topic is discussed every day (Table 1). Each training 
class consisted of 5 or 6 participants. The trainings 
were given by a single midwife who was experienced 
and trained about antenatal education at first and 
second trimester.

Table 1. Antenatal Education Program of our hospital

Ethics
The detailed information was given to each participant 
and written informed consent was obtained about 
the study. This study was planned and completed in 
accordance with the Declaration of Helsinki. Our study 
was approved by the ethics committee of our university. 
(Ethics Committee Date: 28.06.2018, Number: 25/14).

Statistical analysis
The clinical data were collected from patient files 
and antenatal education class forms. Demographic 
characteristics, the type of births (vaginal and 
caesarean section), causes of caesarean section, birth 
weights and gender of newborns, 1st and 5th minute 
APGAR scores and abortion history were recorded. The 
SPSS 22.0 software was employed for the statistical 
analysis (SPSS Inc., Chicago, IL). Data as analyzed using 
the Pearson Chi-Square test, Fisher Exact test, and 
Mann-Whitney U test. p value of < 0,05 was considered 
statistically significant.

1. Day Female reproductive system anatomy

2. Day Female reproductive system physiology

3. Day Formation and periods of pregnancy

4. Day Types of birth and methods of coping with birth 
pain

5. Day Postpartum period, breastfeeding and baby 
care training*
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RESULTS
The study has been conducted on 200 nulliparous 
pregnant participants who gave birth at last one year 
in our hospital. From participants who have birth, 86 
(43%) are in Group 1 (Antenatal education group) and 
the remaining 114 (57%) are in Group 2 (Uneducated-
Control group). 

Demographic characteristics such as maternal age, 
maternal weight, BMI and gestational week are 
presented in Table 2. 

Table 2. Demographic and clinical findings of the patients 
and newborns

Group 1: Antenatal education group, Group 2: Uneducated 
group

The women in the educated group were older than 
the women in the non-educated group, but it was not 
statistically significant (26,4 ± 4,94 vs. 25,5 ± 4.10 years; 
p= 0,067 ). Also, there were no significant differences 
between the two groups in gestational week, maternal 
weight, BMI, education status and abortion history. The 
comparisons between cesarean rates, clinical findings 
of the patients and newborns of the two groups have 
been summarized in Table 2. When the APGAR scores, 
birth weight and gender of newborns were compared, 
no significant difference was found.

The cesarean rate is 36,8% in Group 2 and has been 
found to be significantly high as compared to 30,2% in 
Group 1 (p<0,05).

The types of vaginal birth, cesarean section reasons and 
their rates have been summarized in Table 3. Woman’s 
request was 2,4% at Group 1 and 6,2% at Group 2, in CS 
reasons (p<0,05), and spontaneously vaginal birth rate 
is higher at Antenatal education group (p<0,05).

Table 3. Types of vaginal birth and cesarean section reasons

Group 1: Antenatal education group, Group 2: Uneducated 
group, CS: Cesarean section, CPD: Cephalopelvic dispropor-
tion

Group 1 
(n=86)

Group 2 
(n=114)

p

Maternal age 
(years)

26,4 (18-35) 25,5 ( 17-42) 0,067

Maternal 
weight (kg)

69,50 ± 11,15 70,15 ± 6,12 0, 588

Maternal BMI 
(kg/m2)

28,57 ± 2,83 27,04 ± 1,96 0, 124

Gestational 
age (week)

38,85 ± 1,19 39,10 ± 1,33 0,140

Education 
status

Primary school 9(10,5%) 16(14,1%) 0,799

Middle school 12(13,9%) 19(16,6%) 0,797

High school 35(40,7%) 42(36,9%) 0,388

University 30(34,9%) 37(32,4%) 0,747

Abortion 
history

7(8,1%) 6(5,2%) 0,564

Birth weight 3256,9(2335-
4175)

3228,2(2280-
4400)

0,078

Gender

Boy 44(51,2%) 58(50,9%) 0,968

Girl 42(48,8%) 56(49,1%) 0,967

APGAR

1. minute 7,8 7,9 0,587

5. minute 8,9 8,9 0,888

Type of birth

Vaginal birth 60(69,8%) 72(63,2%)

Cesarean 
section

26(30,2%) 42(36,8%) 0,049*

Group 1 
(n=86)

Group 2 
(n=114)

p

Types of 
vaginal birth

Spontaneously 42 (48,8%) 47 (41,2%) 0,048*

Dinoprostone 9 (10,4%) 13 (11,4%) 0,167

Oxytocin 5 (5,9%) 5 (4,3%) 0,058

Epidural 4 (4,6%) 5 (4,3%) 0,061

Vacuum 0 2 (1,7%) 0,211

CS reasons

Fetal distress 6 (6,9%) 8 (7,1%) 0,152

CPD 7 (8,1%) 8 (7,1%) 0,143

Failure to 
progress

7 (8,2%) 10 (8,7%) 0,074

Breech 
presentations

3 (3,5%) 6 (5,3%) 0,083

Macrosomia 1 (1,3%) 3 (2,7%) 0,104

Woman’s 
request

2 (2,4%) 7 (6,2%) 0,041*
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DISCUSSION
CS is a major surgical procedure that may lead to serious 
complications for mother and fetus (6). Therefore, 
the World Health Organization (WHO) states that the 
caesarean rate should not be more than 10-15% (7).

In the last three decades, cesarean section has 
shown an increase in both developed and developing 
countries (8). Also the cesarean rates have risen rapidly 
in Turkey and have reached 50.4% in 2013. Thus, the 
highest caesarean rate among OECD countries has been 
determined in our country (3). Healthcare systems are 
seeking solution to lower cesarean rates. One of them 
is AEP. But there is a controversy about benefit of AEP. 

Ferguson et al. declared that antenatal education 
does not have any positive effect on labour and birth 
outcomes, but may  decrease the anxiety of mother 
and increase the partner involvement (9). At another 
study, it was determined that fear of childbirth 
decreased with the antenatal education for birth (10). 
Also Serçekuş and Başkale, declared that antenatal 
education was found to decrease the fear of childbirth 
(11). 

In 2005, Mehdizadeh et al. found that normal vaginal 
delivery rates were higher in the antenatally educated 
group than in the uneducated group. This study covers 
200 nulliparous pregnant women and includes birth 
datas of a single hospital. These characteristics and 
results show great similarity to my study (12). In 2017, 
Cantone et al. confirmed  the positive effect of antenatal 
education classes on CS reduction, by their study (13). 
In my study, the rate of CS decreases in nulliparous 
women who were taken antenatal education (p=0,049). 
When the participants agree with, the CS has got much 
more morbidity and mortality than vaginal birth, do not 
request the CS.  Also, women's request option less than 
Group 2 (6,2%), at Group 1 (2,4%) at my study (Table 
3). At Table 3, we explained the types of vaginal birth 
and cesarean section reasons. Spontaneously vaginal 
birth rate is higher at Antenatal education group. The 
most CS reason of two groups was failure to progress. 
Cantone et al. stated that CS rates are higher in women 
who have had abortion history, but this factor was not 
statistically significant at my study (p=0,564).

When the literature reviewed; Phipps et al. found 
higher induction of labour rates, but Escott et al. found 
lower induction of labour rates at antenatal education 
groups (14,15). When the patients in the study group 
were examined, oxytocin and  dinoprostone were used 
for induction of labour but there was no statistical 
difference in terms of labour induction rates between 
two groups.

Fabian et al. identified higher epidural rates but Paz-
Pascual et al. found lower epidural rates at antenatal 
education groups (16,17). Fabian et al. declared that, 
the higher epidural rate depends on that participation 
in antenatal classes made women more aware of pain 
relief techniques available. There was no difference 
between the two groups in terms of epidural rates. This 
was the main difference of my study from published 
literature.

When we compared the groups at Table 2, there was 
no difference about demographic data and education 
status of participants. There was no difference between 
the classes both in terms of content and duration. The 
effectiveness of AEP depend on a few factors, such 
as education content and educator's experience. We 
have a standard education program which have given 
by only one educator and think that the success of our 
AEP was depend on this two main factor.

When the participants of two groups compared, Phipps 
et al. found that there was no statistically difference 
about the birth weight of newborns (14). Artieta-
Pinedo et al. stated that also there was no difference in 
the APGAR scores (18). When my study was examined 
in terms of birth outcomes (APGAR scores, birth weight 
and gender of newborns), no statistically significant 
result was reached between the two groups like with 
published literature. 

The present study has some potential limitations. 
First, this study contains only the data of one hospital 
and the number of participants was limited. Second, 
all the participants of AEP were volunteer. Third, the 
motivations and level of consciousness of our clinic 
workers about the decrease the cesarean rates was 
enough. Therefore, we think that the motivations of 
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doctors and midwives also important to decrease the 
cesarean rates.

The rate of cesarean section decreases in nulliparous 
women who were taken antenatal education in our 
study. This result should be confirmed in future, 
prospective large-scale randomized clinical trials. In 
the coming years, scientific studies on the benefit of 
antenatal education can provide data to finish this 
discussion.

CONCLUSION
In conclusion, antenatal education programs must be 
standardized and the number of participants should be 
increased all over the world. In addition, doctors and 
midwives should be trained about the importance of 
antenatal education.
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ÖZET
Amaç: Ses ve sesini kullanarak iletişim kurabilmesi, insanoğlunu diğer tüm canlılardan ayıran en önemli özel-
liklerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, adenoidektomi ve adenotonsillektomi ameliyatı yapılan hastalarda 
ameliyat öncesi ve sonrası ses analizlerinin yapılarak adenoid ve tonsil hipertrofisinin ses özellikleri üzerine 
etkilerinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya adenoidektomi ameliyatı endikasyonu konulmuş yaşları 8 ile 17 arasında 15 
hasta ve adenotonsillektomi ameliyatı endikasyonu konulmuş yaşları 8 ile 24 arasında 15 hasta olmak üzere 
toplam 30 hasta dahil edilmiştir. Hastalara ait akustik veriler operasyondan bir gün önce ve operasyondan 3 
hafta sonra aynı hekim tarafından ve sabit ortam koşullarında ses korumalı bir odada kaydedildi. Ses kayıtla-
rına ait akustik parametreler Praat yzılımı kullanılarak kişisel bir bilgisayarda değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma grubundaki tüm hastalar (n=30) ve kız hastalar zamana göre tüm ses kayıtları analiz edildi-
ğinde preoperatif ve postoperatif ses parametrelerindeki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).
Erkek hastaların (n=10) preoperatif ve postoperatif ses parametrelerindeki değişiklikler analiz edildiğinde 
sadece ses şiddetinde azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05).
Sonuç: Adenoidektomi ve adenotonsillektomi olan hastalarda vokal rezonansın değişmesi ile akustik analiz 
parametrelerinde değişiklik olabileceğini ve objektif veriler olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Akus-
tik analiz parametrelerinden hangisinin adenoidektomi ve adenotonsillektomi hastalarında daha spesifik 
olabileceğine dair daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Sözcük: Adenoidektomi; Tonsillektomi; Ses analizi.

ABSTRACT
Aim: The ability to communicate using voice is one of the most important characteristics that distinguishes 
human beings from all other living things. The aim of this study is to investigate the effects of adenoid and 
tonsil hypertrophy on voice characteristics by performing pre- and postoperative sound analysis in patients 
undergoing adenoidectomy and adenotonsillectomy.
Material and Method: A total of 30 patients were included in the study. 15 patients age between 8 and 17 
that were indicated adenoidectomy surgery and 15 patients ages between 8 and 24 that were indicated 
adenotonsillectomy surgery were included in the study. Acoustic data of the patients were recorded in a 
sound protected room by the same physician one day before the operation and 3 weeks after the operation. 
The acoustic parameters of the sound recordings were evaluated on a personal computer using the Praat 
software.
Results: When all the patients in the study group (n = 30) and all female patients were analyzed according to 
the time, changes in the preoperative and postoperative sound parameters were statistically significant (p 
<0.05). When changes in preoperative and postoperative sound parameters of male patients (n = 10) were 
analyzed, only the decrease in volume was found statistically significant.
Conclusion: In patients with adenoidectomy and adenotonsillectomy, changes in vocal resonance may 
indicate changes in acoustic analysis parameters and be used as objective data. More extensive studies 
are needed to determine which acoustic analysis parameters may be more specific in adenoidectomy and 
adenotonsillectomy patients.

Key Words: Adenoidectomy; Tonsillectomy; Voice analysis.
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GİRİŞ 
Ses ve sesini kullanarak iletişim kurabilmesi, insanoğlunu 
diğer tüm canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden 
biridir. Ses, her bireyin ayırıcı özelliklerinden biridir 
(1). Bireyin kendini ifade etme yollarından belkide en 
önemlisi olan dil ve konuşma ile ilgili bozukluklar, kişiyi 
sosyal ve psikolojik olarak olumsuz etkilemekte ve 
bireyler arası iletişimi engellemektedir. 

Ses, oluşumunda rol alan anatomik bölgelerin ve 
fizyolojik sistemlerin karşılıklı etkileşimi sonucu oluşan 
karmaşık bir akustik fenomendir (2). Son yıllarda 
geliştirilen bilgisayar destekli analizler sonucu vokal 
fonksiyonların objektif olarak ölçülebilirliği sağlanmış, 
bu sayede normal ve patolojik sese yaklaşım kulak 
burun boğaz disiplini içerisinde hızla popüler olmuştur. 
Emosyonel durum, sigara dumanı gibi iritan/toksik gaz 
inhalasyonu, vokal tikler, dehidratasyon gibi faktörler 
sağlıklı bir insanda ses kalitesinde bozulmalara neden 
olabilir.

Çocukluk çağının en sık karşılaşılan hastalıkları olan ve 
sıklıkla cerrahi tedaviye başvurulan kronik tonsilit ve 
adenoid hipertrofisi de çocuklarda ses bozukluklarının 
temelini oluşturabilir (3). Bu hastalıklar, kişinin normal 
nazal solunumunu tıkayarak oral solunuma neden 
olmaktadır. Hastaların en belirgin semptomları uykuda 
ağız solunumu ve horlama, obstrüksiyonun şiddetine 
göre değişen oranlarda da gündüz ağızdan nefes 
almadır (4). Bilindiği üzere ağız solunumu normal 
burun solunumuna göre üst solunum yollarında nem 
dengesini bozan ve dehidratasyona neden olan bir 
durumdur. Ayrıca hipertrofik tonsil ve adenoidin 
üst solunum yollarının kesit alanını daraltarak vokal 
rezonansa etkileri de mevcuttur (5).

Adenotonsillektomi çocukluk çağında en sık yapılan 
ameliyatlar arasında yer almaktadır (6,7). Bu kadar 
sık uygulanmakta olan bir ameliyatın, daha sonra 
oluşturacağı olumlu ve olumsuz etkilerinin detaylı bir 
şekilde açıklığa kavuşturulması son derece önemli bir 
konudur.

Bu çalışmanın amacı, adenoidektomi ve 
adenotonsillektomi ameliyatı yapılan hastalarda 
ameliyat öncesi ve sonrası ses analizlerinin yapılarak 

adenoid ve tonsil hipertrofisinin ses özellikleri üzerine 
etkilerinin incelenmesidir.

GEREÇ ve YÖNTEM 
Bu çalışma, hastanemiz etik kurulunun 0387 karar sayılı 
izniyle Ağustos 2010 ile Kasım 2010 tarihleri arasında 
yapılmıştır. 

Çalışmaya adenoidektomi ameliyatı endikasyonu 
konulmuş yaşları 8 ile 17 arasında değişen 15 hasta ve 
adenotonsillektomi ameliyatı endikasyonu konulmuş 
yaşları 8 ile 24 arasında değişen 15 hasta olmak üzere 
toplam 30 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 10’u 
(%33,3) erkek 20’si (%66,6) kızdır. Erkek hastaların 
yaş ortalaması 12,5±1,2 kız hastaların yaş ortalaması 
14,1±1,6’dır. 

Çalışmada yeterli medikal tedaviye rağmen yılda 3 
ya da daha fazla tonsil/adenoid enfeksiyonu geçiren, 
horlama, ağzı açık uyuma öyküsü olan, büyüme geriliği, 
halitosis, beslenme sıkıntısı tarifleyen ve muayenede 
hipertrofik ve kronik enfekte palatin tonsilleri ve 
adenoidleri saptanan hastalara tonsillektomi ve 
adenoidektomi endikasyonu konmuştur.

Tüm hastaların rutin KBB muayeneleri yapılmış, 
endoskopik burun ve nazofarinks muayenesi yapılarak 
obstrüksiyona yol açacak nazal septal deviasyonu 
olanlar, alerjik hastalığı olanlar, akut ve kronik sinüzit 
hastalığı olanlar çalışma dışı bırakılmıştır. Hastalara 
fiberoptik endoskopik yöntemle larinks muayenesi 
yapılarak organik bozukluk tespit edilenler çalışma dışı 
bırakılmıştır.

Çalışmaya dahil edilen çocukların ailelerine çalışma 
hakkında hem yazılı hem de sözel olarak bilgi verilmiş 
ve bilgilendirilmiş onam formları alınmıştır.

Hastalara ait akustik veriler operasyondan bir gün 
önce ve operasyondan 3 hafta sonra aynı hekim 
tarafından ve sabit ortam koşullarında ses korumalı bir 
odada kaydedildi. Hastaların operasyonları aynı ekip 
tarafından yapıldı. Amerikan Ulusal Ses ve Konuşma 
Merkezi’nin önerilerince, hastalardan ses örneği almak 
için, rahat hissettikleri perdede, sabit ses şiddetinde, 
sırasıyla 5 saniye boyunca /a/,/e/,/ı/,/i/,/o/,/ö/,/u/,/ü/ 
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sesini çıkartmaları istendi. Kafadan sabitlenen mikrofon 
(Divas, Xion, Berlin), aerodinamik gürültüyü azaltmak 
için hastanın ağzından 35 cm uzağa ve 300 açıyla 
yerleştirildi. Ses kayıtlarına ait akustik parametreler 
Praat yazılımı (Version 5.1.07, Paul Boersma and David 
Weenink, Phonetic Sciences Department, Univerty of 
Amsterdam, the Netherlands) kullanılarak kişisel bir 
bilgisayarda değerlendirildi. Fonasyonun başlaması ve 
sonlanması sırasındaki düzensizlikleri değerlendirme 
dışında bırakmak için ses örneğinin 3 saniyelik dengeli 
orta segmenti değerlendirildi. Her hasta için lokal 
jitter (J Local), mutlak jitter (Jabs), göreceli ortalama 
perturbasyon jitter (Jrap), period perturbasyon 
bölümü (Jppq), lokal shimmer (S local), dB shimmer 
(SdB), amplitude perturbasyon bölümü 3 (Sapq3) 
shimmer amplitude perturbasyon bölümü 5 (Sapq5), 
shimmer genlik perturbasyon bölümü 11 (Sapq11), 
Shimmer dda, ortalama harmonik-gürültü oranı (HNR) 
ve gürültü-harmonik oranı (NHR) değerleri elde edildi. 
Verilerin analizi IBM SPSS 15.0 istatistik paket programı 
kullanılarak yapıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken 
tanımlayıcı istatistiksel metotların (frekans, yüzde, 
ortalama, standart sapma, medyan, çeyreklerarası 
ayrılış) yanı sıra niteliksel verilerin karşılaştırılmasında 
Ki-Kare (χ2) testi kullanıldı. Verilerin normal dağılıma 
uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi. 
Araştırmada, gruplar arasındaki karşılaştırmalarda 
normal dağılan veriler için Independent Samples t 
testi, normal dağılmayan veriler için Mann-Whitney U 
testi kullanıldı. 
 
BULGULAR 
Çalışma grubundaki tüm hastalar (n=30) zamana göre 
tüm ses kayıtları (8 sese ait tüm kayıtlar) analiz edildiğinde 
preoperatif ve postoperatif ses parametrelerindeki 
değişiklikler Tablo 1’de gösterilmiştir. Tüm hastaların 
Jitter local, Jitter rap, Jitter ppq5, Jitter ddp, Shimmer 
local, Shimmer local db, Shimmer apq3, Shimmer apq5, 
Shimmer apq11, Shimmer dda, Noise to Harmanics 
Ratio (NHR), Harmonics to Noise Ratio (HNR) değerleri 
zamana göre analiz edildiğinde istatistiksel olarak 
anlamlıdır (p<0,05).

Erkek hastaların (n=10) preoperatif ve postoperatif 
ses parametrelerindeki değişiklikler Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Erkek hastaların preoperatif ve 

postoperatif ses parametreleri analiz edildiğinde 
sadece ses şiddetinde azalma istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu (p<0,05). 

Tablo 1. Tüm hastalar zamana göre ses parametrelerindeki 
değişiklikler

Kız hastaların (n=20) preoperatif ve postoperatif 
ses parametrelerindeki değişiklikler Tablo 3’de 
gösterilmiştir. Kız hastaların preoperatif ve postoperatif 
ses parametreleri analiz edildiğinde P mean, Jitter 
local, Jitter rap, Jitter ppq5, Jitter ddp, Shimmer local, 
Shimmer local db, Shimmer apq3, Shimmer apq5, 
Shimmer apq11, Shimmer dda, Noise to Harmanics 
Ratio, Harmonics to Noise Ratio değerleri arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).

Ameliyat Öncesi 
Ortalama±SD

Ameliyat 
Sonrası 
Ortalama±SD

*
(p<0,05)

P mean 262.330±42.077 267.057±41.633

Jitter 
local

0.408±0.259 0.349±0.183 *

Jitter rap 0.239±0.159 0.204±0.115 *

Jitter 
ppq5

0.247±0.152 0.209±0.104 *

Jitter ddp 0.716±0.478 0.612±0.345 *

Shimmer 
local

7.752±3.860 6.994±3.174 *

Shimmer 
local db

0.700±0.343 0.636±0.284 *

Shimmer 
apq3

3.799±1.974 3.466±1.630 *

Shimmer 
apq5

5.086±2.773 4.520±2.192 *

Shimmer 
apq11

7.071±5.387 6.058±2.632 *

Shimmer 
dda

11.399±5.923 10.402±4.887 *

Noise to 
Harman-
ics Ratio

0.037±0.042 0.026±0.025 *

Harmon-
ics to 
Noise 
Ratio

17.240±4.511 18.047±0.767 *

Decibel 52.416±5.531 52.236±5.505
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TARTIŞMA 
Adenotonsillektomi KBB uzmanları tarafından yapılan 
en sık cerrahilerden biridir. Özellikle sesini kullanan 
insanlarda cerrahi sonrası ses değişikliği hasta ve 
hasta yakınlarında endişeye neden olmaktadır. 

Adenotonsillektomi ya da tonsillektomi sonrası ses 
karakteristiklerindeki değişikliklerin tanımlanması 
genellikle subjektif ölçümlere dayanmaktadır. Akustik 
analiz yapılması sesin daha objektif değerlendirilmesini 
sağlar.

Ameliyat Öncesi 
Ortalama±SD

Ameliyat Sonrası 
Ortalama±SD

*
(p<0,05)

P mean 240.157±54.096 234.098±47.021

Jitter local 0.352±0.274 0.359±0.214

Jitter rap 0.201±0.170 0.206±0.133

Jitter ppq5 0.212±0.156 0.215±0.126

Jitter ddp 0.598±0.511 0.618±0.400

Shimmer local 5.908±3.206 6.553±2.411

Shimmer local db 0.537±0.284 0.603±0.227

Shimmer apq3 2.877±1.677 3.165±1.283

Shimmer apq5 3.754±2.286 4.160±1.744

Shimmer apq11 5.418±3.184 5.875±2.063

Shimmer dda 8.631±5.031 9.496±3.850

Noise to Harmanics Ratio 0.022±0.028 0.024±0.021

Harmonics to Noise Ratio 19.124±4.149 18.340±3.530

Decibel 56.447±5.507 53.420±7.271 *

Ameliyat Öncesi 
Ortalama±SD

Ameliyat Sonrası 
Ortalama±SD

*
(p<0,05)

P mean 271.401±32.041 280.540±30.326 *

Jitter local 0.431±0.250 0.344±0.169 *

Jitter rap 0.254±0.152 0.203±0.106 *

Jitter ppq5 0.262±0.148 0.207±0.094 *

Jitter ddp 0.764±0.457 0.610±0.320 *

Shimmer local 8.506±3.859 7.175±3.428 *

Shimmer local db 0.766±0.344 0.650±0.303 *

Shimmer apq3 4.177±1.966 3.588±1.740 *

Shimmer apq5 5.631±2.776 4.666±2.340 *

Shimmer apq11 7.747±5.938 6.133±2.834 *

Shimmer dda 12.532±8.899 10.772±5.217 *

Noise to Harmanics Ratio 0.043±0.045 0.027±0.026 *

Harmonics to Noise Ratio 16.470±4.437 17.927±3.863 *

Decibel 50.766±4.633 51.752±4.530 *

Tablo 2. Erkeklerde preoperatif ve postoperatif ses parametrelerindeki değişiklikler

Tablo 3. Kız hastalarda preoperatif ve postoperatif ses parametrelerindekideğişiklikler
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Akustik analiz istatistiksel değerlendirmeye olanak 
sağlayan, objektif veriler ve rakamsal değerler veren 
değerli bir yöntemdir (8,9). Temel frekans (Fo), frekans 
pertürbasyonları (jitter), amplitüd pertürbasyonları 
(shimmer), HNR gibi parametrelerin ölçümleri tedavi 
öncesi ve sonrasında ses kalitesini objektif olarak 
değerlendirmek için birçok çalışmada kullanılmıştır 
(8). Jitter ve shimmer parametrelerinin ölçümleri, ses 
sinyalinde yer alan perde ve amplitüddeki irregülariteyle 
ilişkili olan pürüzlü ses kalitesini yansıtmaktadırlar (9).  
Önceki çalışmalarda tonsiller hipertrofinin hipernazal 
konuşmaya neden olduğu belirtilmiştir. Subtelny 
ve Koeep-Baker hipertrofik tonsilin orofarengeal 
rezonansta değişikliğe neden olduğunu belirtmişlerdir 
(10). Shprintzen ve ark. hipertrofik tonsilin farengeal 
havayoluna girebileceğini ve konuşma rezonansında 
değişikliğe neden olacağını bildirmişlerdir (11).  
Hipertrofik tonsil ve adenoid dokusu nazofarinks 
hava girişini tıkar ve yumuşak damağın mobilitesini 
etkiler. Konuşma sırasında velofarenks yetmezliğinde 
hiprenazal konuşma veya rinolali aperta ortaya çıkar 
(12). Yapılan bazı çalışmalarda tonsillektominin 
hipernazal konuşmanın elimine edilmesinde küratif 
olduğunu belirtilmiştir (13,14). 

Jitter, vokal kord vibrasyonlarındaki mikro-
düzensizliğin temel ölçüm değerlerinden birisidir 
(15). Temel frekansta iki siklus arası kısa süreli 
perturbasyonu gösterir. Jitter, ses kısıklığı olarak 
algılanan patolojinin en önemli korelasyon gösteren 
fiziksel parametrelerden biri olarak kabul edilir 
(16). Subramaniam V ve ark.’nın hastalara /a/ sesli 
harfini söyleterek yaptıkları 20 vakalık bir çalışmada 
tonsillektomi ve adenotonsillektomi yapılan hastalarda 
jitter değerlerinin preoperatif ve postoperatif farklı 
olduğunu fakat bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığını belirtmişlerdir (17). Parsa ve ark. normal 
ve disfonili ses ayrımında jitterin en az değerli test 
olduğunu belirtmişlerdir (18). İlk ve ark. 10 hastaya 
/a/, /e/, /i/ ve /o/ harfleri söyleterek yaptıkları bir 
çalışmada hastaların jitter değerlerinde bir değişiklik 
bulamadıklarını ve aynı hastada jitter değerlerinin 
operasyon öncesi ve sonrası belirli bir aralıkta 
kaldığını belirtmişlerdir (19). Salami A ve ark. yaşları 
4 ile 12 arasında değişen, adenotonsillektomi yapılan 
40 hastaya preoperatif ve postoperatif /a/, /e/, /i/ 

harflerini söyleterek yaptıkları bir çalışmada hastaların 
postoperatif jitter değerlerinde kontrol grubuna göre 
azalma gördüklerini ve bu azalmanın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğunu belirtmişlerdir. Sadece tonsillektomi 
yapılan hastalarda ise postoperatif daha az bir değişiklik 
olduğunu ve bu değişikliğin istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığını bildirmişlerdir (20). Bizim çalışmamızda 
tüm hastalarda jitter değerleri karşılaştırıldığında 
preoperatif ve postoperatif Jitter local, Jitter rap, Jitter 
ppq5, Jitter ddp değerlerinde istatiksel olarak anlamlı 
azalma bulundu (p<0.05). Erkek hastaların preoperatif 
ve postoperatif jitter değerleri karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Kız 
hastaların preoperatif ve postoperatif jitter değerleri 
karşılaştırıldığında Jitter local, Jitter rap, Jitter ppq5, 
Jitter ddp değerlerinde azalma görüldü ve bu azalma 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).

Shimmer, sesin iki siklus arasındaki kısa süreli amplitüd 
pertürbasyonlarını ifade eder. 

Vokal kordlar arasındaki temasın azalmasıyla artar 
(15). Deal RE ve Parsa V ve ark. shimmer değerinin 
disfoni ciddiyetini belirlemede daha iyi prediktif 
değer olduğunu belirtmişlerdir (18,21). Subramaniam 
V ve ark. hastalara /a/ sesli harfini söyleterek yaptığı 
bir çalışmada tonsillektomi ve adenotonsillektomi 
yapılan hastalarda Shimmer değerlerinin azaldığını 
ve bu azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
bulmuşlardır (17). Salami A ve ark. adenotonsillektomi 
yapılan hastalara preoperatif ve postoperatif /a/, /e/, /i/ 
harflerini söyleterek yaptıkları bir çalışmada hastaların 
postoperatif Shimmer değerlerinde kontrol grubuna 
göre azalma gördüklerini ve bu azalmanın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğunu belirtmişlerdir (20). Bizim 
çalışmamızda tüm hastaların preoperatif ve postoperatif 
ses parametreleri karşılaştırıldığında Shimmer local, 
Shimmer local db, Shimmer apq3, Shimmer apq5, 
Shimmer apq11, Shimmer dda değerlerindeki azalma 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Kız 
hastaların preoperatif ve postoperatif ses parametreleri 
karşılaştırıldığında Shimmer local, Shimmer local 
db, Shimmer apq3, Shimmer apq5, Shimmer apq11, 
Shimmer dda değerlerindeki azalma istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu (p<0.05). Erkek hastaların preoperatif 
ve postoperatif ses parametreleri karşılaştırıldığında 

KANTEKİN ve ark.
Adenotonsillektomi Hastalarında Ses 

Parametrelerindeki Değişiklikler.

Bozok Tıp Derg 2019;9(4):41-6
Bozok Med J 2019;9(4):41-6



46

ise shimmer değerlerinde artış görüldü fakat bu artış 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). 

Gürültü/Harmonik Oranı (NHR), harmonik olmayan 
enerjinin spektral enerjiye oranının ortalamasıdır 
(15). Bu değer en çok, ses sinyalinde perseptüel 
olarak gürültülük ya da pürüzlülük olarak tarif edilen 
patolojilerle korelasyon gösterir ve ses sinyalindeki 
nefeslilik ile ilgili objektif bir bilgi verir (22). Subramaniam 
V ve ark. hastalarda /a/ sesli harfini söyleterek yaptıkları 
bir çalışmada tonsillektomi ve adenotonsillektomi 
yapılan hastalarda HNR değerlerinde postop artış 
bulduklarını fakat bu artışın istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığını bildirmişlerdir (17). Salami A ve 
ark. adenotonsillektomi yapılan hastalara preoperatif 
ve postoperatif  /a/, /e/, /i/ harflerini söyleterek 
yaptıkları bir çalışmada hastaların postoperatif NHR 
değerlerinde kontrol grubuna göre azalma gördüklerini 
ve bu azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
belirtmişlerdir (20). Bizim çalışmamızda tüm hastaların 
preoperatif ve postoperatif ses parametreleri zamana 
göre karşılaştırıldığında HNR değerindeki artma ve NHR 
değerindeki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu 
(p<0,05).  Kız hastaların ses parametreleri preoperatif 
ve postoperatif ses parametreleri karşılaştırıldığında 
HNR değerindeki artma ve NHR değerindeki azalma 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Erkek 
hastaların preoperatif ve postoperatif HNR değerleri 
karşılaştırıldığında HNR değerlerinde azalma olduğu 
görüldü.

Sonuç olarak adenoidektomi ve adenotonsillektomi 
olan hastalarda vokal rezonansın değişmesi ile akustik 
analiz parametrelerinde değişiklik olabileceğini 
ve objektif veriler olarak kullanılabileceğini 
göstermektedir. Akustik analiz parametrelerinden 
hangisinin adenoidektomi ve adenotonsillektomi 
hastalarında daha spesifik olabileceğine dair daha 
kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışma Türk populasyonunda uzamış stiloid proçes morfolojisini, prevalansının cinsiyet ve yaş ile 
ilişkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Gereç ve Yöntem: 170 hastanın Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) görüntüleri değerlendirildi. Çalışma-
ya dahil edilen hastaların yaş ve cinsiyetleri kaydedildi. Uzamış stiloid proçesin morfolojisi analiz edildi ve 
prevalans belirlendi. Uzamış stiloid proçeslerin ortalama uzunluğu ölçüldü.
Bulgular: 170 hastanın (340 styloid proçes) 68’inde (40%) uzamış stiloid proçes gözlendi. Ortalama uzunluk 
35.25 mm olarak bulundu. 170 hastanın 4’ünde (2.4%) uzama sağ tarafta, 28’inde (16.5%) sol tarafta, 36 
(21.2%) hastada bilateral olarak görüldü. Çalışmamızda, en sık görülen morfoloji Tip 1 olarak bulundu. En sık 
görülen kalsifikasyon paterni ise Tip D olarak gözlendi. 
Sonuç: Bu çalışmada, KIBT, stiloid proçesin değerlendirmesi ve ölçümü için panoramik radyograflara alter-
natif bir metod olarak sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Anatomik varyasyonlar; Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi; Uzamış stiloid proçes

ABSTRACT
Objective: This study aimed to evaluate the prevalence and morphology of elongated styloid process and its 
relation to gender, age and location in Turkish population.
Materials and Methods: Cone beam computed tomography (CBCT) images of 170 patients were evaluated. 
Age and gender of the patients who were included in this study were recorded. Morphology of elongated 
styloid process was analyzed and prevalence was determined. Mean lengths of elongated styloid processes 
were measured.
Results: Elongated styloid process was observed in 68 (40%) of 170 patients (340 styloid processes). Mean 
lengths of elongated SP were 35.25 mm. Elongation was observed in right side in 4 (2.4%) of 170 patients 
while was observed in left side in 28 (16.5%) patients and it was seen bilaterally in 36 (21.2%) patients. In 
our study, the most frequent morphology was observed as Type 1. The most common calcification pattern 
was Type D.
Conclusion: In this study, CBCT was presented as an alternative method to panoramic radiographs for the 
measurement and the assessment of the styloid process. 

Keywords: Anatomic variations; Cone-beam computed tomography; Elongated styloid process
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INTRODUCTION
The styloid process (SP) is thin and sharp which locates 
anteroinferiorly from the temporal bone inferior 
side (1). The SP embryologically develops from the 
Reichert’s cartilage of the second pharyngeal arch with 
the stylohyoid ligament and the lesser horn of hyoid 
bone which creates a formation termed as stylohyoid 
apparatus or stylohyoid complex (2). The SP length 
is normally about 20-30 mm (3). When the length of 
SP is longer than this average, the term of elongation 
is mentioned (2). This SP elongation or ligaments’ 
calcification causes the stylohyoid syndrome or Eagle 
syndrome. This syndrome was first mentioned by Eagle 
who was an otorhinolaryngologist. The SP tapers in the 
direction of its edge that reaches in the pharyngeal 
wall. There are many important neurovascular 
structures close to SP such as the internal carotid 
artery, internal jugular vein, and cranial nerves X, XI, 
and XII that exist in the medial way of SP (3). This 
syndrome may be diagnosed as unilateral or bilateral. 
It is supposed that the compression of the SP on some 
neurovascular structures causes the symptoms such 
as dysphagia, recurrent throat pain, sense of foreign 
mass, headache, otalgia, pain during mouth opening, 
rotation of the neck and tongue extension, dizziness, 
chewing problem, voice change and hypersalivation (4).

Radiographic and clinical examination are important 
to diagnose elongated SP and Eagle’s syndrome. The 
differential diagnosis should be carefully reviewed. 
The list of differential diagnoses are dysfunctions of 
temporomandibular joint, tumors of tongue base, and 
trigeminal and glossopharyngeal neuralgia (5), besides 
migraine states, myofacial pain, unerupted third molars 
and cervical arthritis (6).

Because of the closeness to some important structures, 
it is important to know variance of SP for clinicians 
and radiologists. So the aim of this study is to assess 
elongated SP in Cone Beam Computed Tomography 
(CBCT) scans according to gender and location 
(unilateral or bilateral). The length of the elongated SP 
was measured. Calcification and elongation patterns 
were classified.

 

MATERIAL AND METHODS
The ethical approval was approved by the Abant İzzet 
Baysal University Ethical Committee (Instititional 
review board number: 2018/145). CBCT scans of all 
patients who referred to Abant İzzet Baysal University 
Dentomaxillofacial Radiology Department in 2016-
2017 with various reasons were retrospectively 
analyzed.  340 styloid processes were evaluated, 
belonging to the archive from a Dentomaxillofacial 
Radiology Department of Abant İzzet Baysal University. 

The subject comprised 94 females and 76 males. 
Age range was from 18 to 88. These scans were 
obtained from i-CAT (120 KvP, 7 mA; Imaging Sciences 
International, Hatfield, PA). 

The scans were provided considering the 
recommendation of manufacturer. Only high-
quality scans were included in the study. Any CBCT 
scan with questionable SP was excluded from the 
study.  Morphology of elongated SP was evaluated 
and prevalence was determined. Mean lengths of 
elongated SPs were measured. Measurements were 
performed from the point where the styloid process 
left the tympanic plate to the apex of the process. The 
SPs which were longer than 30 mm were evaluated 
as elongated. The lengths of the SP were measured 
with the help of the measurement tools on the 
accompanying software.

Elongation of SP was analyzed as unilateral or bilateral, 
and classified according to the system of Langlais et 
al. (7)  The classification of Langlais et al. (7) about 
elongated SP is based on three types of complex—Type 
I, elongated; Type II, pseudoarticulated; and Type III, 
segmented (Figure 1).

According to the study of Langlais et al. (7) the 
calcification patterns (Figure 2) were categorized as 
follows:
Type A: External Calcification (outline): Uninterrupted 
SP with no presence of calcification. 
Type B: Partial Calcification: Radiopaque calcified 
segments of SP are present.
Type C: Nodular Calcification: Nodular appearance, 
radiopaque calcification of SP is observed.
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Figure 1. Sagittal CBCT scan shows 
Type 1, Type 2 and Type3 elongation. 
(Drawing based on Bagga et al.(18) 
according to the classification of 
Langlais et al.(7)

Figure 2. Sagittal CBCT scans show type 
A,B,C and D. (Drawing based on Bagga 
et al.(18) according to the classification 
of Langlais et al.(7)
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Type D: Completely Calcified: In this type, SP is seen as 
homogeneously radiopaque and calcified.
The relationships between age and dimensions of left 
and right SP were also investigated.
The descriptive values of the data were calculated 
as number, frequency, mean ±SD and provided as 
tables. Independent samples t-test was used for the 
dimension and age differences between gender. Paired 
samples t-test was used for comparison of left and 
right dimension of styloid process.
 
RESULTS
94 (55.3%) of 170 patients were female and 76 
(44.7%) patients were male. The mean age was 39.8. 
SP of 102 patients were not elongated. In 4 of them 
(2.4%), the right process was elongated, 28 (16.5%) 
had left elongated process and 36 (21.2%) had bilateral 
elongated process (Table 1 and Figure 3).

Out of a total 340 SPs, elongation was determined in 
136 (40%). Bilateral elongation was more frequenly 
found than the unilateral elongation.

Table 2 provides descriptive informations about age, 
right and left dimension and mean dimension. The 
significant difference was not found between right and 
left dimension (P=0.933). Table 3 shows descriptive 
informations about age and dimension of male and 
females. No statistically significant differences were 
found between age and dimensions.

The most observed type was type 1. In right side, 
30 (17.6%) patients had Type 1 elongated process, 4 
(2.4%) had Type 2 and 2 (1.2%) had Type 3. 10 (5.9%) 
patients had Type A in right side, 2 (1.2%) had Type B, 12 
(7.1%) had Type C and 16 (9.4%) had Type D elongated 
process. However, in left side, 38 (22.4%) patients had 
Type 1 elongated process, 2 (1.2%) had Type 2 and 2 

N %

No Elongation 102 60,0

Right 4 2,4

Left 28 16,5

Bilateral 36 21,2

Total 170 100,0

Table 1. Distribution of elongation localization

Figure 3. The diagram shows the number and percentage of the distribution of 
styloid process elongation according to gender.

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation

Age 170 18 88 39,80 19,35

Right 
dimension 38 30,0 50,0 35,347 6,03

Left 
dimension 50 30,0 52,0 35,18 5,72

Table 2. Descriptive values about age and dimension
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(1.2%) had Type 3. 12 (7.1%) patients had Type A in 
right side, 12 (7.1%) had Type C and 28 (16.5%) had 
Type D elongated process. Type B elongated process 
wasn’t observed in left side (Table 4).

The measurements of SPs were performed and were 
found ranging from 30 to 52 mm. Mean length was 
found as 35.25 mm.

DISCUSSION AND CONCLUSION
SP elongation is an uncommon sitiation and it isn’t 
frequently observed in clinical examination. Eagle’s 
syndrome is occured because of SP elongation and 
is observed with various symptoms (8). However, 
Frommer reported that the direction and curvature 
of SP is more significant than length for causation of 
symptoms (9).

There are several studies about SP elongation in the 
literature (Table 5). To the best of our knowledge, the 
panoramic radiographic studies were more than the 

studies with CBCT. So, this was our motivation to do 
this study.

Lins et al. (10) studied 2500 panoramic radiographs and 
found 216 (8.64%) elongated SP. In our opinion, higher 
result of this study is related to the lower number of 
panoramic radiographs. Öztunç et al. (11) was assessed 
208 patients, 112 (54%) had elongated SP. This high 
result may arise from the use of CBCT. Contrary, type 
2 was most frequently found in their study. Similar to 
study of Lins et al. (10) and Öztunç et al.(11) , in our 
study, the majority of patients had bilateral elongation 
(21.2%). 

However, there is some studies that reported less results 
with using CBCT. According to the study of İlgüy et al. 
(12), the CBCT images of 69 patients were evaluated 
and the mean length of stylohyoid complex was found 
as 28.2 mm for males and 22.5 mm for females. In our 
study, the mean length of styloid process was 34.8 mm 
for females and 35.7 mm for males. Donmez et al.(13) 
also reported the prevalence of elongated SP as 15.1% 
(151 patients with elongated SP of total 1000 patients) 
using CBCT. According to their study, type 1 was the 
most common type of SP on both sides while Type 2 
was the least common type on both sides. Differently, 
type 3 was the least common type in our study.

Marçal Vieira et al.(14) reported that 323 of 736 
patients (43.89%) had elongated SP and 36.28% of 
them had bilateral elongation. In our study, this rate 
was 40% and 21.2% of the patients had bilateral 
elongation.

The results of our study revealed a high prevalence 
(40%) of elongated SP in a Turkish population. This 
prevalence is higher than the study of Mathew et 
al. (35%), Rizzatti-Barbosa et al., (20%) and Leite et 
al., (19.56%) but lower than the study of Bagga et al. 
(52.1%), de Andrade et al. (76%). (15-19) Alzarea et 
al.(20) also reported a high prevalence (43.93%) of 
the elongated SP and found that type I elongation was 
more common which is similar to our study. 

Gender N Mean Std. 
Deviation p

Age
M 76 42,16 20,417

0.315
F 94 37,89 18,456

Right 
dimension

M 16 36,5888 6,61398
0.460

F 22 34,4455 5,72143

Left 
dimension

M 22 34,945 6,5326
0.860

F 28 35,364 5,2453

Table 3. Descriptive values about age and measurements

Right Left

Type A 10 (5.9%) 12 (7.1%)

Type 1 30 (17.6%) 38 (22.4%)

Type B 2 (1.2%) -

Type 2 4 (2.4%) 2 (1.2%)

Type C 12 (7.1%) 12 (7.1%)

Type 3 2 (1.2%) 2 (1.2%)

Type D 16 (9.4%) 28 (16.5%)

Total 76 94

Table 4. Calcification and Elongation pattern in the study 
sample
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Author Year Imaging 
Modality

Total 
patients 
number

Prevalence 
of SP

The most 
frequent 
location

The most 
frequent 
types

The length of SP

AlZarea BK. 
(20)

2017 Panoramic 
radiography

198 87 of the 
198

Type 1 28.75±8.36 (right side)
29.05±8.49

Bagga et al. 
(18)

2012 Panoramic 
radiography

2706 52.1% 5.2% left 
side 5.4% 
right side 
41.5 % 
bilateral

Type 1/Pat-
tern B

8.47±0.57mm (left 
side)
8.42±0.55mm (right 
side)
7.56±1.11mm (bilat-
eral)

Donmez et 
al. (13)

2017 CBCT 1000 15.1% 92.1% bilat-
eral

Type 1 30.05 to 85.49 mm 
(right side), 30.14 to 
83.72 mm (left side)

İlgüy et al. 
(12)

2013 CBCT 69 - - - 22.57±6.02 (in fe-
males) 28.21±14.36 (in 
males)

İlgüy et al. 
(36)

2005 Panoramic 
radiography

860 3.7% Most being 
bilateral

Type 1/Type 
B (left side), 
Type D 
(right side)

34 ± 8 mm (left side), 
35 ± 15 mm    (right 
side)

Kursoglu et 
al. (22)

2005 Panoramic 
radiography

55 83.6% 38 elon-
gated SP in 
right side, 39 
in left side

Type 1/
Type A

-

Lins et al. 
(10)

2015 Panoramic 
radiography

2500 8.64% 84.7%  bilat-
eral

Almost 
calcified/ 
elongated

35.5mm (left 
side);37.6mm (right 
side)

Marçal Vieira 
et al. (14)

2015 Panoramic 
radiography

736 43.89% 36.28% 
bilateral

- -

Mathew et 
al. (15)

2017 Panoramic 
radiography

100 35% - Type 1/
Type A

-

More and 
Asrani (25)

2010 Panoramic 
radiography

500 19.4% 66 of 97 
bilateral

Type 1 25.41 ± 6.32 mm (left 
side) 25.53 ± 6.62 mm 
(right side)

Öztunç et al. 
(11)

2014 CBCT 208 54% 28 (13%) 
left, 16 (8%) 
right side, 
68 (33%) 
bilateral

Type 2/Pat-
tern B

3.62 ± 0.48 cm (in 
males)  3.81 ± 0.84 cm 
(in females)

Reddy et al. 
(21)

2013 Panoramic 
radiography

260 154 of 520 - Type 1/
Type D

3.67±0.62 cm (the 
mean)

Roopashri et 
al. (24)

2012 Panoramic 
radiography

300 107 0f 300 78.5% bilat-
eral

Type 1 -

This study - CBCT 170 40% 21.2% bilat-
eral

Type 1/
Type D

34.8 mm (in females), 
35.7 mm (in males) 
35.3 mm (right 
side)35.2 mm (left 
side)

Table 5. Detailed information about elongated SP in previous studies.
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In the study of Reddy et al. (21), type 1 and type D was 
commonly found. Kursoglu et al. (22) also found that 
type 1 was most frequently observed. These results are 
consistent with our study result. In the study of Shaik 
et al.(23), they observed that type 1 and type A were 
the most frequent types. In our study, we found that 
type 1 was the most common type but type D was the 
most frequently observed type. Few other studies also 
reported similar result about type 1 majority (24-26).
Bilateral elongation was most commonly observed 
than unilateral elongation in the present study. This 
result was consistent with the other reports. (24,27-
29) However, Scaf et al. (30) reported that the majority 
of the elongated SP was unilateral. They also reported 
that SP elongations were commonly observed in males 
than females. However, in the study of Bozkir et al.(27) 
and Roopashri et al.(24), it was reported that bilateral 
elongation was frequently observed in females than 
unilateral elongation. Similarly, we found the slight 
female predominance in our study.

In this study, the length of the elongated SP on the 
left side was significantly more when compared to the 
right side. This result was consistent with the study 
of AlZarea et al.(20), Bozkir et al.(27),  Vadgaonkar 
et al.(31), Roopashri et al.(24) and Shaik et al.(23) 
However, More and Asrani (25) reported that the SP 
elongation was more frequently observed on the right 
side.

Öztunç et al. (11) and Nalçacı et al.(32) reported that 
age wasn’t found to be statistically significant for 
elongated SP. Similarly, in our study, no statistically 
significant differences were found between age and 
dimensions of SP.

Tunçdemir et al.(33) reported an hypothesis about 
possibility of relationship between bruxism and SP 
elongation. As a result, it was found that there is 
statistical significance differences between bruxism 
patients and control group. According to our study 
result, to explain the reasons of variations between 
individuals, reported studies about additional 
parameters such as missing teeth, bruxism, unilateral 
mastication will be helpful.

Elongated SP is generally observed as asymptomatic 
finding, and its etiology is still unclear. Several 
hypotheses are mentioned as pathogenesis: 
Stylohyoid ligament ossification, reactive metaplasia or 
hyperplasia, anatomical alteration or developmental 
disorder, aging and trauma causing elasticity loss in 
the stylohyoid ligament (18). Clinical and radiologic 
evaluation is essential for diagnosis of elongated SP. A 
signal of elongation is SP which may be palpated in the 
tonsillar fossa (4). For diagnosis of elongated SP, some 
modalities are used such as panoramic radiography, 
computed tomography for the skull base and neck 
imaging (34).

However, CBCT is majorly used for definitive 
measurement of anatomical structures in craniofacial 
area. The advantages of CBCT is dose reduction, rapid 
scan time and lower costs than computed tomography. 
For these features of CBCT, it is favorable technique for 
dentomaxillofacial radiology and surgery departments. 
This technology provides to clinicians greater image 
quality, accuracy and sensitivity (35). For this reason, 
we preferred to use CBCT for diagnosis of elongated SP 
in Turkish population of Black Sea region.

This study emphasizes that CBCT is an alternative 
method to computed tomography or panoramic 
radiographs for the measurement and the evaluation 
of the SP. The observation of SP is difficult in two 
dimensional radiographs. However, the studies about 
SP elongation using panoramic radiography were 
mostly found but there were less studies about this 
subject that used CBCT. The size and morphology 
of the SP can be easily evaluated by CBCT. In CBCT 
assessment of the head and neck region, the radiologist 
must notice variation of SP because of its clinical 
importance. Careful evaluation is important by reason 
of elongation being asymptomatic that is incidentally 
realized in scans. 

According to the review of English literature, to the 
best of our knowledge, this study is the first Cone Beam 
Computed Tomographic evaluation of elongated styloid 
process in Turkish population of Black Sea region. This 
study will provide a comparison of the results of the 
three dimensional imaging with the results of the 

SERİNDERE ve ark.
CBCT İmajları Üzerinde Uzamış Stiloid Proçes

Bozok Tıp Derg 2019;9(4):47-55
Bozok Med J 2019;9(4):47-55



54

reports using the panoramic radiography technique.  
However, studies with larger patient number would 
help to evaluate the prevalence of elongated SP in 
Turkish population.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, erken evre uterin serviks kanserli hastalarda pelvik ve paraaortik lenf nodu 
metastazlarının saptanmasında 18F-florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon tomografisi / Bilgisayarlı Tomografi 
(PET/BT) 'nin tanısal değerini belirlemekti.
Gereç ve Yöntem: Radikal histerektomi ve sistemik pelvik ve paraaortik lenf nodu diseksiyonu öncesi PET/
BT görüntülemesi yapılan erken evre uterin serviks kanserli 18 hasta çalışmaya dahil edildi. Lenf nodlarının 
histopatolojik değerlendirmesi tanısal standart olarak kabul edildi ve PET/BT bulguları histopatolojik bulgularla 
karşılaştırıldı.
Bulgular: 18 hastadan toplam 807 (577 pelvik - 230 paraaortik) lenf nodu örneklendi ve histopatolojik 
incelemede 5 (% 28) hastada 10 (%1,2) nod (8 pelvik - 2 paraaortik) pozitif bulundu. Genel nod bazlı PET/
BT'nin duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer (PPV), negatif prediktif değer (NPV) ve doğruluğu sırasıyla % 
10 (1/10), % 100 (797/797), %100 (1/1) % 99 (797/806) ve % 99 (798/807) idi.
Genel hasta bazlı PET/BT'nin duyarlılık, özgüllük, PPV, NPV ve doğruluğu sırasıyla %20 (1/5), %100 (13/13), % 
100 (1/1), % 76 (13/17),  %78 (14/18) idi. 
Sonuç: Erken evre uterin serviks kanserli hastaların yönetiminde, mikrometastatik lenf nodu olan hastaların 
PET / BT'de yanlış negatif olarak rapor edilebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Erken evre uterin serviks kanseri; Preoperatif FDG PET/BT; Pelvik ve paraaortik lenf nodu 
metastazı.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to determine the diagnostic value of 18F-fluorodeoxyglucose Positron 
Emission Tomography / Computed Tomography (PET / CT) in detection of pelvic and paraaortic lymph node 
metastases in patients with early stage uterine cervix cancer.
Materials and Methods: 18 patients with early stage uterine cervix cancer who underwent PET / CT imaging 
before radical hysterectomy and systemic pelvic and paraaortic lymph node dissection were included in the 
study. Histopathological evaluation of lymph nodes was accepted as the diagnostic standard and PET/CT 
findings were compared with histopathological findings.  
Results: Of the total 807 (577 pelvic ve 230 para- aortic) lymph nodes sampled from 18 patients, and 10 
(1,2%) nodes (8 pelvik ve 2 paraaortic) in 5 (28%) patients were positive for metastasis at histopathologic 
examination. The overall node-based sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive 
value (NPV), and accuracy of PET/CT were 10% (1of 10), 100% (797 of 797), 100% (1 of 1), 99% (797 of 806), 
and 99% (798 of 807), respectively. Meanwhile, the overall patient-based sensitivity, specificity, PPV, NPV, 
and accuracy of PET/CT were 20% (1 of 5), 100% (13 of 13), 100% (1 of 1), 76% (13 of 17), and 78% (14 of 18), 
respectively. 
Conclusions: In the management of patients with early stage uterine cervix cancer, it should be kept in mind 
that patients with micro-metastatic lymph nodes can be reported as false negative in PET / CT. 

Key words: Early stage uterine cervix cancer; Preoperative PET / CT; Pelvic and paraaortic lymph node 
metastasis

 

ERKEN EVRE UTERİN SERVİKS KANSERLİ HASTALARDA 
PELVİK VE PARAAORTİK LENF NODU METASTAZLARININ 
SAPTANMASINDA 18F-FDG PET / BT'NİN TANISAL 
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GİRİŞ
Uterin serviks (serviks) kanseri dünyadaki önemli 
halk sağlığı sorunlarından biridir ve  kadınlar 
arasında dördüncü sırada görülen kanserdir. Serviks 
kanserlerinin %85’i gelişmekte olan ülkelerde görülür 
ve bu ülkelerde serviks kanseri kadınlarda kanserden 
ölümlerin en önemli nedenidir (1-2). Serviks kanserinde 
genç yaş, ileri FIGO (Uluslararasi Jinekoloji ve Obstetri 
Federasyonu) evresi, büyük tümör çapı veya hacmi, 
bilgisayarlı tomografi (BT)’de veya lenfanjiyogramda 
lenf nodu (LN) varlığı ve tedavide brakiterapi 
uygulanmaması kötü prognostik faktörlerdir (3). LN 
metastazı, jinekolojik kanserlerde tedavi planlamasında 
ve prognozun öngörülmesinde önemli bir faktördür 
(4). LN metastazı serviks kanserinde FIGO klinik 
evrelemesinde yer almasa da, tedavi planlamasında 
önemlidir ve tanı anında genellikle LN’larının durumu 
değerlendirilir (5, 6). Serviks kanserli hastalarda,  
sağ kalım oranları LN metastazı olan hastalada, LN 
metastazı olmayan hastalara göre anlamlı derecede 
düşüktür (7). Bu nedenle serviks kanserli hastalarda 
tedavinin doğru planlaması için LN metastazının 
doğru tespit edilmesi önemlidir (8). LN’larının 
değerlendirilmesinde LN örneklemesi, lenfanjiyografi, 
BT veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi 
yöntemler kullanılabilir (9). Anormal lenf nodlarının 
saptanmasında, cerrahiye alternatif olarak kullanılan 
yöntemler arasında PET'in, BT veya MRG' den daha 
etkili olduğu gösterilmiştir (10,11). 

PET pozitron yayan izotopların kullanıldığı invaziv 
olmayan bir görüntüleme tekniğidir ve son yıllarda 
klinik kullanımı özellikle onkolojide olmak üzere  
giderek artmaktadır (12). Normal dokulara göre malign 
tümörlerde artmış glukoz alımı ve metabolizması 
PET’in temelini oluşturmaktadır. Radyoaktif F-18 (yarı 
ömrü 110 dk.) işaretli bir glukoz analoğu olan 2-fluoro-
2-deoxy-D-glucose (FDG) tümör hücreleri tarafından 
glukoz taşıyıcı proteinler aracılığıyla hücre içine alınır. 
Hexokinase enzimi ile fosforile olur ve hücrede FDG-6 
PO4 olarak tutulur. Ancak glukozun aksine glikolizisin 
diğer basamaklarına devam edemez, hücreden atılımı 
da oldukça yavaştır. Bu aşamada hücre içine alınan 
FDG, PET kamera ile görüntülenir. Malign hücrelerde 
artmış gulukoz transporter (GLUTs) ekspresyonu ve 
hexokinaz aktivitesi de artmış FDG alınımına katkı 

sağlar (13). Maksimum standart uptake değeri 
(SUVmax) 18F-FDG’nin lezyon tarafından tutulumunun 
semikantitatif bir göstergesidir ve değeri tümör 
hücrelerinin artmış proliferasyonu ile ilişkilidir (14). 
Tanı anında primer tümörde SUVmax değerlerinin 
yüksek olması, artmış LN metastazı, tedavi sonrası 
persistan hastalık, pelvik rekürrens ve daha az sağkalım 
ile ilişkilidir (15). PET'in BT ile birlikte kullanılması 
özgüllüğünü arttırır ve yazılım görüntüleme füzyonuyla 
sıcak noktaları lokalize etmeye yardımcı olur. Bununla 
birlikte, FDG alımı malignite için spesifik değildir ve 1,5 
cm'den küçük lezyonların tespitinde doğruluğu daha 
azdır (16, 17).

Bu çalışmada, erken evre serviks kanserli hastalarda, 
PET/BT' nin pelvik ve paraaortik LN metastazlarının 
saptanmasında tanısal değerinin belirlenmesi 
amaçlandı.
 
GEREÇ VE YÖNTEM: 
Çalışma yerel etik kuruldan ve arşiv dosyalarına 
ulaşmak için hastane yönetiminden gerekli 
izinler  alındıktan sonra başlatıldı. Çalışmaya Ocak 
2010-Haziran 2018 tarihleri arasında Acıbadem Kayseri 
Hastanesinde, preoperatif PET/BT' yi takiben radikal 
histerektomi ve sistematik bilateral pelvik ve paraaortik 
lenfadenektomi  operasyonları yapılmış, erken evre 
(evre I-IIa) serviks kanserli, dosyaları incelenen 27 
hastanın 18'i dahil edildi. PET/BT'si tekrarlanmış, 
Nükleer Tıp uzmanı tarafından yetersiz kalite nedeniyle 
kısıtlı olarak yorumlanmış raporu olan, PET/BT'yi 
takiben 3 haftadan  daha uzun süre sonra cerrahi 
uygulanmış, daha önce kanser tanısı konulmuş veya 
kanser tedavisi uygulanmış, cerrahi sonrası patoloji 
raporunda servisk kanseri dışında herhangi bir kanser 
rapor edilen hastalar çalışma dışı bırakıldı.  P E T / B T 
için en az 4 saatlik açlığı takiben, kan şekeri değeri 
200 mg/dl altında olan hastalara intravenöz yoldan 
0.15 mCi/kg 18F ile işaretli FDG bileşiği verildikten 
sonra sakin bir ortamda hastanın konuşma ve çiğneme 
yapmadan istirahat etmesi sağlandı ve ortalama 
60 dakika sonra PET kamerada Siemens Biograph 6 
LSO tarayıcı ile, verteksten uyluk üst kesimine kadar, 
tüm vücut bölgesi, 8 yatak pozisyonunda, 3D tarama 
modunda, 3 dakika emisyon süresi, 5 mm kesit 
kalınlığında, BT parametreleri 50 mA ve 110 kV olacak 
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şekilde görüntüleme yapıldı. Çekim kapsamına giren 
bölgelerin aksiyel, koronal ve sagital kesitler ile birlikte 
Maximum Intensity Projection görüntüleri analiz edildi 
ve SUVmax hesaplandı. Çekim için 50 ml oral kontrast 
madde kullanıldı. SUVmax lezyon içindeki maksimum 
aktivite yoğunluğunun kilo başına enjekte edilen 
FDG dozuna oranı olarak hesaplandı. Tüm hastalarda 
PET/BT görüntüleri deneyimli bir Nükleer Tıp uzmanı 
tarafından yorumlandı.

Cerrahi örneklerin tümü standart histomorfometrik 
teknikler kullanılarak histopatolojik olarak 
değerlendirildi. Tüm lenf nodları, mikroskobik olarak 
incelenmeden önce diseke edilmiş, rutin olarak işlenmiş 
ve hematoksilen eozin ile boyanmıştır. Tüm hastaların 
histopatolojik bulguları görüntüleme sonuçlarını 
bilmeyen ve jinekolojik onkoloji alanında  deneyime 
sahip olan bir patolog tarafından yorumlandı, sadece 
kesin tanısı konulamayan örneklerden biri ikinci bir 
patolog tarafından değerlendirilmişti. Tüm LN’larının  
uzunluk ölçümleri milimetrik skala kullanılarak 
kaydedildi. 

Çalışmaya sadece PET/BT sonrası radikal histerektomi ve 
sistematik bilateral pelvik ve paraaortik LN örneklemesi 
yapılmış hastalar dahil edildi. Histopatolojik LN 
sonuçları pelvik ve paraaortik olarak gruplandırıldı.  

PET/BT'nin pelvik ve paraaortik LN’larına metastazı 
saptamadaki tanısal değeri, PET/BT'nin duyarlılığı, 
özgüllüğü, NPV, PPV ve doğruluğu hesaplanarak 
belirlendi. 

BULGULAR
Tanı anında hastalarda medyan yaş 45 yıl (dağılım, 
28-66) idi. Histopatolojik olarak 13 (%72,2) hastaya 
skuamöz karsinom, 4 (%22,2) hastaya  adeno karsinom 
ve 1 (%5,6)  hastaya adenoid bazal karsinom tanısı 
konulmuştu. 1 (%56) hastada evre Ia1, 4 (%22,2)  
hastada evre Ib1, 4 (%22,2) hastada evre Ib2, 1 (%5,6)  
hastada evre IIa1, 8 (%44,4) hastada  evre IIa2 ve 8 
(%44,4) hastada grade 1, 10 (%55,6) hastada grade 2 
serviks kanseri mevcuttu (Tablo. 1). 

Tablo 1. Hastaların Özellikleri

Cerrahi ile örneklenen 577 pelvik ve 230 paraortik 
toplam 807 LN’nun, 8'i pelvik, 2'si para-aortik LN’da 
olmak üzere toplam 10'unda histopatolojik olarak 
tümöral metastaz vardı. 

PET/BT' de 1 adet gerçek pozitif, 9 adet yanlış negatif 
LN varken, yanlış pozitif LN yoktu. Ortalama tümör 
çapı histopatoloji için 3,65 cm iken PET/BT için 3,75 cm 
olarak bulundu (tablo 2). PET/BT' yi takiben operasyona 
kadar geçen ortalama süre 7,69 gündü (dağılım 3-17). 
Örneklenen LN’ larının medyan sayısı 43 (dağılım 
22-90), histopatolojik olarak pelvik ve paraaortik LN 
tutulum oranı ise % 1,24 idi. 

Çalışmaya dahil edilen 18 hastanın  beşinde (% 27,8) 
toplam 8 adet pelvik LN ve pelvik LN   tutulumu olan 
bir hastada iki adet paraaortik LN tutulumu vardı. 
Histopatolojik olarak LN tutulumu olan hastaların, 
ikisinde adenokarsinom, üçünde sukuamöz karsinom 
vardı ve bu hastaların yaş ortalaması 42,8 yıl idi. 

Özellikler Hasta 
Sayısı 
(n=18)

%

Yaş

   Medyan 45 (28-66)

FIGO Evre

   Ia1 1 5,6

   Ia2 0 0

   Ib1 4 22,2

   Ib2 4 22,2

   IIa1 1 5,6

   IIa2 8 44,4

Histolojik Tip

   Skuamöz Karsinom 13 72,2

   Adenokarsinom 4 22,2

   Adenoid Bazal Karsinom 1 5,6

Grade

   1 8 44,4

   2 10 55,6

   3 0 0

FIGO, Uluslararasi Jinekoloji ve Obstetri Federasyonu.
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Tablo:2 Histopatolojik ve PET/BT'de Lenf Nodu Özellikleri.

Histopatolojik LN pozitif olan beş hastanın üçünde 
evre Ib2, ikisinde evre IIa2 servikal kanser mevcuttu. 
PET/BT histopatolojik olarak çapı 16 mm ölçülen bir 

tane metastatik LN olan, evre Ib2 servik kanserli  bir 
hastada, sadece bir LN metastazını  tespit etmişti. 
PET/BT metastatik LN pozitif olan diğer dört hastayı 
yanlış negatif olarak rapor etmişti. Yanlış negatif 
olarak raporlanan bu dört hastanın birinin metastatik 
LN nodu çapı histopatoloji raporunda belirtilmemiş 
diğer üçünün histopatolojik olarak ölçülen en büyük 
metastatik LN’larının çapları 3, 7 ve 18 mm idi (Tablo 3).

LN tabanlı analizde PET/BT'nin pelvik ve para-
aortik LN’larını belirlemedeki duyarlılığı %10 (1/10), 
özgüllüğü %100 (797/797), PPV’i %100 (1/1), NPV’i 
%98,9 (797/806), doğruluğu %98,9 (798/807) idi. Hasta 
tabanlı analizde ise duyarlılığı % 20 (1/5), özgüllüğü 
%100 (13/13), PPV’i  %100 (1/1), NPV’i %76,5 (13/17), 
doğruğu  % 77,8 (14/18) idi. 

Histopatolojik Tanı FDG PET / BT

Bölge Lenf 
Nodu 
sayısı

Pozitif 
Lenf 
Nodu 
Sayısı

Gerçek
Pozitif

Yanlış 
Pozitif

Yanlış 
Negatif

Pelvik 577 8 1 0 7

Paraaortik 230 2 0 0 2

Toplam 807 10 1 0 9

Ortalama Tümör 
Çapı (cm.)

3,65  3,75

Hasta Histopatolojik Bulgular FDG PET / BT Bulguları

No Yaş Karsi-
nom

TM.
(cm)

TM.
Evre

TM.
Grade

(+) LN.
Bölge

(+) 
LN
Sayı

(+) 
LN.
(mm)

TM.
SUV 
max

(+) 
LN.
SUV 
max

(+) LN
Sayı

(+) LN
(mm)

1 62 Adeno 7 IIa
2

2 Pelvik
Para-aortik

2
2

 3 39,8 -- --  3

2 28 Skua-
möz

4 Ib2 2 Pelvik 1 20 11,3 -- -- 20

3 44 Skua-
möz

3,5 Ib2 1 Pelvik 1 16   3,2 5,2 1 18

4 31 Skua-
möz

2,7 IIa
2

2 Pelvik 3  7   7,4 -- -- 7

5  49 Adeno 4,7 Ib2 1 Pelvik 1 --      11 -- -- --

LN: Lenf nodu, TM: Tümör, (+) LN: Metastaz tespit edilen LN, mm: milimetre olarak en büyük çap

 Tablo: 3  Lenf Nodu Pozitif Hastalarda Histopatolojik ve  PET/ BT Bulguları.

TARTIŞMA
Serviks kanserinin klinik evrelemesi FIGO sınıflamasına 
dayanmaktadır, ancak klinik evreleme LN durumu 
ile ilişkili değildir (18, 19). Her ne kadar klinik 
evreleme LN durumu ile ilişkili olmasa da serviks 
kanserli hastalarda LN metastazı varlığı nadir değildir; 
Sakuragi ve ark. (20), radikal histerektomi ve pelvik 
lenfadenektomi uygulanan serviks kanserli 208 
hastanın evre Ib hastalığı olanların % 11,5'inde, evre 
IIa hastalığı olanların %26,7'sinde, evre IIb hastalığı 

olanların % 39.2'sinde lenfatik metastazın olduğunu 
belirtmişlerdir. Choi ve ark. (10) tarafından yapılmış bir 
çalışmayla, lenfatik metastaz ortaya çıktığında cerrahi 
geçirmiş erken evre serviks kanserli hastalarının 5 yıllık 
sağkalım oranlarının % 85-90'dan % 50-55'e düştüğü 
gösterilmiştir. Bu nedenle serviks kanserli hastalarda LN 
metastazı, erken teşhis ve tedavi gerektirir ve önemli 
bir prognostik faktördür. LN metastazının en güvenilir 
tanı ve tedavi yöntemi sistematik LN diseksiyonudur. 
Bununla birlikte, bu prosedür teknik olarak zordur ve 
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postoperatif komplikasyonları ve riskleri vardır. Bun 
nedenle LN metastazı tespiti için non-invaziv yöntemler 
gereklidir (9). Servik kanserinde LN nodu metastazını 
değerlendirmek için yapılan çalışmalarda PET/BT'in 
yararlı bir tanı metodu olduğu belirtilmektedir (6, 21). 

Erken evre serviks kanserli hastalarda, PET/BT'nin 
LN tutulumunu tespit etme gücünü   belirlemeye 
yönelik birçok çalışmada (22, 23, 24, 25, 26) PET/
BT'nin % 53-73 duyarlılığa ve % 90-99,7 özgüllüğe sahip 
olduğu belirtilmektedir. Sironi ve ark. (25) prospektif 
çalışmalarında; preoperatif   PET/BT yaptıkları 47 
hastadan cerrahi ile toplam 1081 LN örneklemişler, 
klinik evre IB hastalığı olan 15 hastada, pelvik zincirde 
toplam 18 LN’da histopatolojik olarak tanısı konulmuş 
metastaz olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar 
PET/BT'nin genel nod bazlı duyarlılığının %72 (13/18), 
özgüllüğünün 99.7 (1060/1063), PPV’inin %81 (13/16), 
NPV’inin %99.5 (1060/1065), ve doğruluğunun 
%99.3 (1073/1081) olduğunu belirtmişlerdir.  Kuan 
ve ark. (26) erken evre 87 serviks kanserli hastanın 
cerrahi öncesi PET/BT ve pelvik MRG görüntüleme 
sonuçlarını, retrospektif olarak histopatoloji sonuçlarla 
karşılaştırmışlar, PET/BT'nin LN bazlı duyarlılığının 
% 91 (61/67), özgüllüğünün % 98,4 (1079/1096), 
PPV'nin % 78,2 (61/78), NPV'nin % 99,4 (1079/1085) 
ve doğruluğunun % 98 (1140/1163) olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Çoğu araştırmacı (22, 23, 24, 25, 26) PET/BT'yi 
metastatik pelvik LN' unun tespitinde faydalı bulmuş 
olmasına rağmen tartışmalı sonuçlar da bildirmiştir 
(27, 28, 29, 30).  Belhocine ve ark. (27), 18'ine pelvik 
LN diseksiyonu uygulanan 22 tedavi edilmemiş serviks 
kanseri hastasında, beş hastada (% 27.8) pelvik LN 
metastazı tespit etmişler ve PET/BT'nin sadece iki 
metastazı tespit ettiğini ve LN bazlı duyarlılığının %20 
olduğunu belirtmişlerdir. Williams ve ark. (28), 16'sı 
servikal kanserli (14 primer ve iki rekürren kanser) 
LN diseksiyonundan önce MRI, CT ve PET taraması 
olan 18 hastayı geriye dönük olarak incelemişler 
cerrahi olarak kanıtlanmış metastatik pelvik LN'larını 
belirlemede PET/BT'de nodal bazda duyarlılığın %24,5 
olduğunu belirtmişlerdir. Chou ve ark.’nın (29) radikal 
histerektomi ve pelvik lenfadenektomi öncesi primer 
evrelemede PET/BT'nin klinik faydasını araştırmayı 

amaçladıkları çalışmalarının ara analizinde, 60 hastanın 
10'unda (%16,7) pelvik LN metastazı, birinde (%1,7) 
paraaortik LN metastazı vardı. PET/BT'nin bir tane 
paraaortik LN metastazını ve 10 pelvik LN metastazı 
arasından sadece birini (%10) tespit ettiğini bildirmişler. 
Metastatik LN'lerin medyan boyutu (uzun × kısa eksen) 
15 x 7 mm (aralık, 2 x 1 - 25 x 6 mm) ve LN’larındaki 
kanserli bileşenin ortanca boyutu 4.0 x 3.0 mm (aralık, 
0.5 × 0,5 ila 7 × 6 mm). PET/BT ile gösterilen pelvik 
LN metastazında, metastatik odaklar 6 x 5 mm olarak 
ölçülmüştür. Hasta bazında PET/BT ile metastatik 
pelvik LN'larının tespitinde duyarlılık, özgüllük, PPV, 
NPV ve doğruluk sırasıyla % 10, % 94, % 25, % 84 ve 
% 80 idi. Tanaka ve ark. (30) radikal histerektomiden 
önce erken evre servikal kanserli kırk sekiz hastaya 
PET/BT ile görüntülemeyi takiben intraoperatif 
sentinel LN biyopsisi (SNB) ve ardından sistematik 
pelvik LN diseksiyonu yapmışlar, final histopatoloji 
sonuçları ile PET/BT ve SNB sonuçlarını karşılaştırarak 
LN metastazlarını öngörmede PET/BT ve SLN'nin 
tanısal değerini analiz etmişlerdir. Histopatolojik 
olarak metastaz tespit edilen 12 hemi-pelvis (HP)' den 
en büyük metastatik LN’nun kısa eksen çapı 11 mm 
olan sadece bir HP'de PET/BT'de de metastaz tespit 
etmişler ve LN metastazlarını öngörmede PET/BT'nin  
duyarlılığının %8,3 (1/12), özgüllüğünü, %97.6 (82/84), 
yanlış pozitiflik oranının %2.4 (2/84), yanlış negatiflik 
oranının %91.7 (11/12), PPV'inin % 33.3 (1/3) ve 
NPV'inin % 88.2 (82/93) olduğunu belirtmişlerdir. 

Çalışmamızda cerrahi ile örneklenen 577 pelvik ve 230 
paraortik toplam 807 LN’nun, 8'i pelvik, 2'si paraaortik 
LN’da olmak üzere toplam 10'unda histopatolojik 
olarak tümöral metastaz vardı. PET/BT'de 1 gerçek 
pozitif, 9 yanlış negatif LN varken, yanlış pozitif LN 
yoktu. Örneklenen LN’larının medyan sayısı 43 (dağılım 
22-90), histopatolojik olarak pelvik ve paraaortik LN 
tutulum oranı ise % 1,24 idi. PET/BT histopatolojik 
olarak metastaz olduğu gösterilen 10 LN'dan çapı 16 
mm ölçülen bir tane metastatik pelvik LN tutulumunu 
tespit etmişti. Yanlış negatif olarak raporlanan dört 
hastanın birinin metastatik LN çapı histopatoloji 
raporunda belirtilmemiş diğer üçünün histopatolojik 
olarak ölçülen en büyük metastatik LN’larının çapları 
3, 7 ve 18 mm idi. Çalışmamızda LN tabanlı analizde 
PET/BT'nin pelvik ve paraaortik LN’larını belirlemedeki 
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duyarlılığı %10 (1/10), özgüllüğü %100 (797/797), 
pozitif prediktif değeri %100 (1/1), negatif prediktif 
değer %98,9 (797/806), doğruluğu %98,9 (798/807) 
idi. Çalışmamızda LN nodu bazlı PET/BT’nin pelvik ve 
paraaortik LN’larını belirlemedeki duyarlılığını %10 
olarak tespit ettik. Bu sonucumuz FDG PET/BT'nin 
erken evre serviks kanserli hastalarada  LN tutulumunu 
belirlemede % 53-73 duyarlılığa sahip olduğunu 
belirten araştırmalara (22, 23, 24, 25, 26) göre düşük 
bir orandı. Bu çalışmalarda lenf nodu metastazı 
olan hastaların oranı bizim çalışmamıza göre daha 
yüksekti; ancak ortalama disseke edilen LN oranı bizim 
çalışmamızdakinden (%44,8) daha düşüktü. LN bazlı 
sonuçlarımız Belhocine ve ark. (27), Williams ve ark. 
(28), Chou ve ark (29), Tanaka ve ark (30) arkadaşlarının 
sonuçlarıyla, benzerdi. PET/BT’nin LN bazlı özgüllüğü 
ise literatürdeki çoğu  çalışma ile (22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30) benzerdi.

PET/BT’de LN’ları farklı nedenlerden dolayı yanlış 
negatif olarak raporlanabilmektedir. Sironi ve ark. 
(25) PET/BT ile tespit edilemeyen beş metastatik 
LN’nun kısa eksen çapının 0,5 cm veya daha küçük 
olduğunu ve küçük LN’larında metastazı  PET/BT’nin 
bile zorlukla tespit ettiğini belirtmişlerdir. Kuan ve 
ark. (26) çalışmalarında PET/BT’de gerçek pozitif 
LN çapını 2.4 ± 1.1 cm (aralık: 0.6–4.7 cm) olarak 
tespit etmişler ve PET/BT'nin bile mikrometastazları 
göstermede yeterli olmadığını, PET/BT'nin düşük 
uzaysal çözünürlüğü, bağırsak veya idrarın  etkileri ve 
metabolizmadaki artışın az olması sebebiyle yanlış 
negatif LN'larını tespit edemediklerini belirtmişlerdir. 
Magne ve ark (16), Grigsby ve ark (17) FDG alımının 
malignite için spesifik olmadığını ve PET/BT’nin 1,5 
cm'den küçük lezyonların tespitinde doğruluğunun 
daha az olduğunu belirtmektedir. Kitajima ve ark. 
(31), PET/BT'nin kısa eksen çapı 4 mm veya daha az 
metastatik LN'larını tespit etme duyarlılığının %16,7 
olduğunu belirtmişlerdir. Lukas ve ark. (32) erken evre 
servikal kanserde LN metastazlarının öngörülmesinde 
PET/BT'nin rolü üzerine yapılan geniş bir retrospektif 
çalışmada, < 2 ve ≥2 cm tümörleri olan hastalar göz 
önüne alındığında, metodolojinin duyarlılığının % 
25 ila 32 olduğunu belirtmiştir. Hatta Crivellaro ve 
ark. (33) düşük hassasiyete bağlı olarak erken evre 
serviks kanserli hastalarında PET/BT'nin rutin olarak 

yapılmaması gerektiğini önermişlerdir. Benzer şekilde 
Qin ve ark. (34) normal boyuttaki lenf nodlarına, 
görüntüleme yönteminin hassasiyet eşiğinin altında 
olan mikro metastazlar olabileceğinden dolayı, erken 
evre diğer organ kanserlerinde de sentinel LN biyopsisi 
ile karşılaştırıldığında PET/BT'nin sentinel LN metastazı 
için duyarlılığının kabul edilemez derecede düşük 
olduğunu, preoperatif PET/BT'de küçük metastatik lenf 
nodlarını tespit etmenin zor olduğunu belirtmektedir. 
Çalışmamızda yanlış negatif olarak raporlanan dört 
hastanın birinin metastatik LN çapı histopatoloji 
raporunda belirtilmemiş diğer üçünün histopatolojik 
olarak ölçülen en büyük metastatik lenf nodlarının 
çapları 3, 7 ve 18 mm idi. Bu bulgularla, çalışmamızdaki 
PET/BT’nin yanlış negatif sonuçlarının LN’larındaki 
mikrometastazlardan kaynaklanabileceğini düşündük.
Kuan Lv. ve ark. (26) çalışmalarında metastatik pelvik 
LN'larının tespitinde PET/BT'nin hasta tabanlı duyarlılığı 
%100 (34/34), Belhocine ve ark. (27) tarafından yapılan 
benzer bir çalışmada ise bu oran % 40 olarak rapor 
edilmektedir. Sironi  ve ark. (25)  çalışmalarında gerçek 
pozitif bulguları olan 11, gerçek negatif bulguları olan 
31, yanlış negatif bulguları olan dört ve yanlış pozitif 
bulguları olan bir hasta olduğunu belirterek, PET/BT'nin 
hasta bazlı duyarlılığının 73 (11/15), özgüllüğünün 97 
(31/32) olduğunu belirtmişlerdir. Chou ve ark. (29) 
çalışmalarında 60 hastanın 10'unda (%16,7) pelvik LN 
metastazı, birinde (%1,7) histolojik olarak paraaortik 
LN metastazı olduğunu hasta bazında PET ile 
metastatik pelvik LN'lerin saptanmasında duyarlığının 
%10, özğüllüğünün %94 olduğunu belirtmişlerdir.  
Çalışmamızda hasta tabanlı analizde PET/BT'nin pelvik 
ve paraaortik nodları belirlemedeki duyarlılığını %20 
(1/5), özgüllüğü %100 (13/13) olarak tespit ettik. 
Hasta tabanlı bu sonuçlarımız, Kuan Lv. ve ark. (26), 
Sironi S. ve ark. (25),  Belhocine ve arkadaşlarının 
(27) çalışmalarındaki oranlarından düşük,  Chou ve 
arkadaşlarının (29) çalışmalarıyla benzerdi. 

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları vardı. İlk olarak, bu 
çalışma küçük örneklem büyüklüğü ile geriye dönük bir 
çalışmadır. İkicisi, en küçük metastatik pelvik ve para-
aortik LN'larının ve metastatik LN’larındaki tümöral 
odakların çapları geriye dönük tasarım nedeniyle 
belirlenememiştir.
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Yakın zamanda Ruan ve ark. (35),  referans standart 
olarak cerrahi patolojiye sahip servikal LN  metastazı 
tanısı konulan 27 PET/BT çalışmasını  dahil ettikleri 
sistematik derlemelerinde, servikal kanserli hastalarda 
pelvik LN metastazı tanısında PET/BT'nin orta derecede 
duyarlılığa ve yüksek özgüllüğe sahip olduğunu ve PET/
BT sonuçlarının preoperatif serviks kanserli hastaların 
doğru bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı 
olacağını belirtmişlerdir.

Sonuç olarak, erken evre serviks kanserli hastalarda 
pelvik ve paraaortik LN metastazlarının saptanmasında, 
PET/BT'nin tanısal değerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılan çalışmaların çoğunda, LN bazlı sonuçlara 
odaklanılmış olsada çalışmamızın en önemli bulgusu, 
erken evre serviks kanserli, histopatolojik pelvik ve/
veya paraaortik LN pozitif hastaların %80 'inin PET/
BT’de yanlış negatif olarak raporlanmış olmasıydı. Bu 
derece yüksek yanlış negatif  sonucumuzun sebebi, 
mevcut teknolojik şartlarda, erken evre serviks kanserli 
hastalarda PET/BT’nin LN’larındaki mikrometastazları 
tespit etmedeki yetersizliği olabilir. Bundan dolayı, erken 
evre serviks kanserli hastaların tedavisi düzenlenirken, 
mikrometastatik LN pozitif hastaların PET/BT’de yanlış 
negatif olarak rapor edilebilme olasılığı göz önünde 
bulundurulmalıdır.  
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada amaç, üroloji polikliniğine genital bölgede cilt lezyonu ile başvuran ve dermatoloji 
tarafından konsülte edilmiş olan hastaların geriye dönük olarak tanılarının değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya son 4 ayda üroloji polikliniğine genital bölgede cilt lezyonu ile başvuran 
ve dermatoloji bölümü tarafından konsülte edilmiş olan 18 yaşının üstünde 44 erkek hasta dahil edildi. 
Üroloji polikliniğine genital bölgede cilt lezyonu ile başvuran hastalar öncelikle üroloji uzmanı tarafından 
değerlendirildi. Ardından bu hastalar dermatoloji polikliniğine yönlendirildi ve uzman dermatolog tarafından 
değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 19 ile 60 yaş arasında toplam 44 erkek hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 
36,97±12,17 idi. İnflamatuar hastalıklar kategorisinde 11 (%25) hastada kontakt dermatit, 2 (%4,5) hastada 
liken simpleks kronikus, 2 (%4,5) hastada fiks ilaç döküntüsü, 2 (%4,5) hastada psoriazis, 1 (%2,3)  hastada 
liken planus ve 1 (%2,3) hastada liken skleroatrofik mevcuttu. Enfeksiyöz hastalıklar kategorisinde 17 (%38,6) 
hastada kondiloma aküminata, 3 (%6,8) hastada herpes simpleks enfeksiyonu ve 1 (%2,3) hastada molluskum 
kontagiozum mevcuttu. Diğer hastalıklar kategorisinde ise 2 (%4,5) hastada anjiyokeratom, 1 (%2,3) hastada 
vitiligo ve 1 (%2,3) hastada kalsinozis kutis mevcuttu.
Sonuç: Genital bölgedeki hastalıkların tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Dermatoloji; Erkek; Genital lezyon; Üroloji

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to evaluate retrospectively the patients who were referred to the urology clinic 
with genital skin lesions and evaluated by dermatology.
Materaials and Methods: Forty-four male patients over 18 years of age who were applied to urology clinic 
in the last 4 months with a skin lesion in the genital area and who were evaluated by the department of 
dermatology were included. Patients who applied to the urology clinic with a skin lesion in the genital area 
were first evaluated by a urologist. These patients were then directed to the dermatology polyclinic and 
evaluated by a dermatologist.
Results: A total of 44 male patients between 19 and 60 years of age were included in the study. The mean age 
of the patients was 36.97 ± 12.17. In the inflammatory diseases category, contact dermatitis was found in 11 
(25%) patients, lichen simplex chronicus in 2 (4.5%) patients, fix drug eruption in 2 (4.5%) patients, psoriasis 
in 2 (4.5%) lichen planus in 1 (%2,3) patient, and lichen sclerosus in 1 (2,3%) patient had. In the infectious 
diseases category, 17 (38.6%) patients had condyloma acuminata, 3 (6.8%) patients had herpes simplex 
infection and 1 (2.3%) patient had molluscum contagiosum. In the other diseases category, angiokeratom in 2 
(4.5%) patients, vitiligo in 1 (2,3%) patient and calcinosis cutis in 1 (2,3%) patient were present.
Conclusion: A multidisciplinary approach is needed in the diagnosis and treatment of diseases in the genital 
region.

Key words: Dermatology; Genital lesion; Male; Urology
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INTRODUCTION
Most infectious, neoplastic and inflammatory 
dermatoses may affect the male genital system. 
Although some common diseases may incidentally 
affect the genital system, there are some diseases 
affecting especially genital system. (1) The thin and 
moistured skin of the genitalia is more sensitive and 
reactive to topical products and drugs compared to 
other parts of the body. Therefore some cases are 
atypical in the genital region.(2)

Patients with genital skin lesions usually attend to 
urologists and dermatologists. The clinicians may 
not be knowledgeable about genital skin lesions. 
(3,4)   Many patients are obsessed with sexually 
transmitted diseases when they notice genital skin 
changes. The Clinicians have to determine whether a 
genital skin lesion is a dermatologic problem or genital 
involvement of systemic disease in the genital system. 
(1)In the management of these patients, the urologists 
work in coordination with the dermatologists. Male 
patients who have skin lesions usually attend to urology 
policlinics because of social drawbacks and the thought 
of urological concern of the problem. Usually, many 
urologists refer these patients to the dermatologists. 
The male patients with skin lesions have a wide 
distribution of diseases. Therefore the urologists must 
have information about these genital skin lesions. In 
our study, we aimed to evaluate retrospectively the 
distribution and the rate of the true diagnosis of the 
patients with genital skin lesions who were referred to 
urologists and reevaluated by dermatologists later.
 
MATERIALS AND METHODS
Forty-four male patients over 18 years of age who 
attended to urology polyclinics in the last 4 months 
with a skin lesion in the genital region and who 
were reevaluated by the same dermatologist were 
included. Ethical approval was taken from the local 
ethical committee. The patients who applied to 
urology polyclinics with genital skin lesions were first 
evaluated by a urologist. Demographic features of 
patients such as age, gender, marital status, nationality 
and comorbid diseases, casual sex and drug history 
were recorded. Urological examination of all patients 
was performed. Laboratory tests of HBsAg, Anti HCV, 

TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination Test), 
Anti HIV were performed. Patients were referred to 
dermatology polyclinics and reevaluated by the same 
dermatologist. Skin biopsy was performed when 
needed. The management and control of the patients 
were performed by the same dermatologist.

Statistical Analyses:
The data were analyzed with SPSS 18.0 version 18.0 
software (IBM, Chicago IL). Numerical variables were 
shown as mean and standard deviation if it is necessary. 
Descriptive statistics of nominal variables were given 
as count and percentage. p<0.05 values were accepted 
as statistically significant for all tests. 
 
RESULTS
Forty-four male patients between 19 and 60 years of 
age with genital skin lesions who attended to urology 
policlinics were included in our study. The average age 
was 36.97±12.17. 27 patients (61.4%) were married, 
16 patients (36.4%) were single and one patient (2.2%) 
was a widower. All patients were Turkish citizens. 
Among them, 10 patients (22.7%) had casual sex but 31 
patients (70.5%) did not have casual sex. There was not 
any information about suspicious sexual intercourse 
for the remaining 3 patients (6.8%). The laboratory 
analyzes of the patients concerning venerial or sexually 
transmitted diseases were all negative.

The dermatological diagnosis of the genital lesions was 
divided into three groups as inflammatory, infectious 
and non-inflammatory non-infectious group. In the 
inflammatory group, contact dermatitis was found in 
11 (25%) patients, lichen simplex chronicus was found 
in 2 (4.5%) patients, fix drug eruption was in 2 patients 
(4.5%) , psoriasis was in 2 patients (4.5%), lichen 
planus was in 1 patient (2.3%) and lichen sclerosus 
was in 1 patient.(2.3%) In the infectious group, 17 
patients (38.6%) had condyloma accuminata, 3 
patients (6.8%) had herpes simplex infection and one 
patient had molluscum contagiosum (2.3%) In the non-
inflammatory non-infectious group angiokeratoma 
was in 2 (4.5%) patients, vitiligo was in 1 (2.3%) patient 
and calcinosis cutis was in 1 patient (2.3%)  (Table 1). 
The most common three diagnoses were condyloma 
accuminata, contact dermatitis and herpes simplex 
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infection and the main lesions of the attending patients 
were of infectious origin.

Table 1. Dermatological Diagnoses of Patients with Genital 
Lesion 

DISCUSSION
In our study, the top three diagnoses were condyloma 
accuminata, contact dermatitis and herpes simplex 
infection.

Condyloma accuminata is a sexually transmitted 
disease. It is seen in 1% sexually active patients between 
15 and 25 years of age. It occurs as a result of the 
human papillomavirus (HPV) infection. Its prevalence 
is predicted as 30-50 % including subclinical and latent 
infections. (5, 6) HPV has over 100 sub-types. One-
fourth of these sub-types are seen in anogenital region 
lesions (7). The most frequent genital papillomas are 
formed by low-risk subtypes of HPV such as 6 and 11. 
HPV 6 and 11 are rarely related to genital cancers. On 
the other hand HPV subtypes 16 and 18 are more likely 
to be found in subclinical infections. They are found to 
be related to genital cancers (8).  In clinical practice, 
anogenital papilloma is usually seen as pedunculated 
cauliflower-like verrucous papules. Lesions are usually 
multifocal. Glans penis, sulcus coronarious, frenulum 
preputii and scrotum are the most affected areas in 
men. (5, 9)  Fagundes et al. reported in a study of 4128 

cases, they found that condyloma accuminata was the 
most frequent (29.4%) sexually transmitted disease. 
(10)  You et al. found condyloma acuminata in 4 of 65 
patients (6.2%) in a study in which they retrospectively 
analyzed dermatoses in glans penis. (11)  In their study, 
inflammatory dermatoses (seborrheic dermatitis and 
lichen planus) were the most frequent lesions in glans 
penis localization. Anogenital condylomas were mostly 
detected by dermatologists (44.8%) and followed 
up by urologists (25.1%). Therefore in cases for 
anogenital condyloma, urologists should consult with 
dermatologists in suspected situations. In our study, 
condyloma acuminata was detected by a urologist 
and were consulted with a dermatologist in order to 
concretize the diagnosis. Sexually transmitted diseases 
are important for the public health because they 
facilitate transmission of hepatitis and HIV infections. 
(12, 13)   In our study, ELISA tests were studied but no 
positive result was present. Bada et al. reported 2.2-
10.4% prevalence for HBV in adults. However, HbsAg 
was present in 36% of patients who had sexually 
transmitted disease in their country. This result shows 
that patients who have sexually transmitted disease 
are reservoirs for HBV infection. (14)  In our study, 
there was no positive result due to low patient number 
and inclusion of non-venerial diseases. Different 
reports are present about sexual transmission of HCV 
in epidemiological studies. The occurrence of HCV in 
semen and other biological serums are not precisely 
shown. The transmission rate of HCV infection is 2.5 % 
if one of the couples has HCV infection. Heterosexual 
transmission of HCV infection in couples is possible but 
not frequent (15).  In our study HIV and TPHA did not 
accompany with this infection. But patients, especially 
with dermatological, diagnose that was compatible 
with sexually transmitted disease and who had casual 
sex were followed for later positive results.

Various cosmetic products, topical drugs and their 
components, clothes and damp toilet paper contact 
with anogenital skin. The irritating potential of topical 
preparations, clothes, hygienic products and sensitivity 
of skin area result in contact dermatitis. Also, the risk of 
the sensitivity of patients with anogenital dermatoses 
is higher. (16, 17)  Contact dermatitis is the most 
frequent reason of male genital organ inflammation. 

Diagnose Number (%)

Inflammatory Contact Dermatitis 11(%25)

Psoriasis 2(%4,5)

Fix Drug Eruption 2(%4,5)

Lichen Simplex Chronicus 2(%4,5)

Lichen Planus 1(%2,3)

Lichen Scleroatrophic 1(%2,3)

Infectious Condyloma Acuminata 17(%38,6)

Herpes Simplex 3(%6,8)

Molluscum Contagiosum 1(%2,3)

Others Angiokeratom 2(%4,5)

Vitiligo 1(%2,3)

Calcinozis Cutis 1(%2,3)

Total 44(%100)
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Contact dermatitis has two forms as irritative and 
allergic. The irritative form is more frequent. It occurs 
due to contact of chemicals to the genital epithelium. 
Soaps, topical drugs, deodorant sprays, disinfectants 
or antiseptic solutions may cause an irritative reaction. 
(18)  In our study, 11(25%) patients had skin lesions 
compatible with contact dermatitis. These patients 
were informed of the products used for this area and 
were advised to avoid irritative products. 

Herpes simplex virus (HSV) is the most frequent 
reason for genital ulcers. (19)  In clinical experience 
maculopapular debris followed by vesicle, pustule 
and ulcerative lesions. Although systemic symptoms 
are rare in males. (1)   fever, myalgia and lethargy may 
be seen. Herpes disease is diagnosed in the presence 
of vesicles and erosions. But atypical deep and 
permanent ulcers can be seen especially in HIV positive 
and immunosuppressed patients. (20)  Urologists have 
to consider the other sexually transmitted diseases 
if they suspect herpes genitalis and keep in mind to 
consult the patients with a dermatologist in case of 
atypical forms. You et. al examined dermatoses in glans 
penis. In their retrospective study, herpes genitalis was 
detected in 4 of 65 patients (6.2%) (11).    In our study 
herpes genitalis were detected in 3 of 44 patients. 
(6.8%) 

Psoriasis is the most frequent chronic inflammatory 
disease seen in the genital region. (1)  It is especially 
seen in circumcised male penile glans and corona as 
live red sharp limited scaly patches. (21)  In our study 2 
patients (4.5%) had psoriasis. These two patients had 
previous psoriasis diagnosis and had psoriatic lesions 
in the other parts of their bodies. Cutaneous rashes 
may be seen in inflammatory diseases such as lichen 
planus and lichen sclerosus et atrophicus. Also, genital 
involvement may be seen in these diseases. Skin 
biopsies are needed to accomplish the diagnoses. (1, 
21) In our study, 1 patient (2.3%) had lichen planus and 
1 patient (2.3%) had lichen sclerosus et atrophicus. (In 
these two patients histopathological examination was 
needed to confirm the diagnosis.)

Fixed drug rash (eruption) is a repeated reaction which 
is seen in every drug intake. (22) Acute erythema, 

edema and erosion usually accompany these lesions. 
(21) Genital involvement is seen in 20% of patients 
and it may be the only site of involvement. (23)   
Barbiturates, sulfonamides, salicylates, non-steroidal 
anti-inflammatory drugs and tetracyclines are the most 
frequent drugs related to fixed drug rash. (24)  In our 
study two patients (4.5%) had fixed drug rash. (One of 
them had previous non-steroidal anti-inflammatory 
drug intake history where the other had previous 
antibacterial drug  intake history) In acute developing 
lesions, drug effects must be considered and evaluated.
In conclusion, inflammatory, non-inflammatory and 
infectious diseases are seen in the male genital system. 
These diseases affect the quality of life. Especially male 
patients attend to urology policlinics with the feeling 
of shame and guilt. Urologists have to evaluate these 
patients carefully and consider sexually transmitted 
diseases. In case of suspicious cases, urologists 
have to consult the patients to dermatologists. 
A multidisciplinary approach is important for the 
diagnosis and management of genital system diseases.
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ÖZET
Amaç: Oral yolla yeterli beslenmeyi sağlayamayan hastalarda metabolik gereksinimleri karşılamak için  en-
teral veya  parenteral beslenme yolları kullanılmaktadır. Perkutan endoskopik gastrostomi (PEG), gastroin-
testinal sistem fonksiyonları normal olan ve oral yolla beslenemeyen hastalarda uzun süreli enteral beslen-
me için tercih edilen bir işlemdir. Amacımız PEG işlemi yaptığımız hastaların sonuçlarını literatür eşliğinde 
incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: 2012-2018 yılları arasında  hastanemiz  genel cerrahi endoskopi ünitesinde perkutan 
endoskopik gasrostomi tüpü takılan 128 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cin-
siyeti, işlem tarihi, primer hastalığı (peg endikasyonu) gibi bilgiler ile işlem sonrası gelişen komplikasyonlar 
değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 52 erkek (%40,63) ve 76 kadın (%59,4) olmak üzere toplam 128  hasta katılmıştır. Hasta-
ların 97’si (%75,8) yatan hasta, 31’ si (%24.2) hasta ayaktan gelen hastalardı. Yatan hastalardan 90 (% 92,8) 
yoğun bakım ünitesinde 7(% 7,2) si nöroloji kliniğinde yatmaktadır. PEG takılan hastaların tamamında primer 
tanı SVO idi. Majör komplikasyon gelişmedi. Minör komplikasyolar 6 hastada (%4,69) yara enfeksiyonu ve 5 
hastada (%3,91) PEG kenarından sızdırma vardır. Bütün hastalar semptomatik tedaviden fayda gördü.
Sonuç: PEG deneyimli ekip tarafından yapıldığı takdirde basit, güvenli, komplikasyon oranı düşük, etkili bir 
enteral beslenme yöntemidir. Uygun hastalarda, uzun süreli enteral beslenme için öncelikle başvurulması 
gereken beslenme şeklidir. 

Anahtar Kelimeler: Endoskopi; Gastrostomi; Teknik; Komplikasyon

ABSTRACT
Aim : In patients with inadequate oral feeding enteral and parenteral feeding are used in order to maintain 
metabolic needs. Percutaneous endoscopic gastrostomy is a procedure preferred for long-term enteral 
feeding of patients with normal gastrointestinal system functions but unable to get oral feeding. Our aim 
is to assess the results of our patients who have undergone PEG procedure in association with literature 
review. 
Material and method: Patients charts of 128 patients who have undergone percutaneous endoscopic 
gastrostomy tube placement in general surgery department of Gebze Kocaeli Fatih State Hospital between 
2012- 2018 were retrospectively reviewed. Data such as age and sex of patients, procedure date and primary 
disease (indication for PEG) along with complications following the procedure were assessed. 
Results: The series consisted from 52 male (40,63%) and 76 female (59,4%) patients totalling 128 patients. 
97 (75,8%)of them were inpatients and 31 (24.2%) of them were outpatients. 90 (92.8%) of the inpatients 
were staying at intensive care unit and 7 (7.2%) of them were in neurology ward. Primary diagnosis was CVA 
in all of the patients with PEG. There was no major complications. And minor complications were wound 
infection in 6 patients (4.69%) and leakage from PEG in 5 patients (3.91%). All of the patients benefited from 
semptomatic treatment. 
Conclusion: PEG is a simple, safe and effective enteral feeding technique with low complication rate when 
accomplished by an experienced surgical team. In appropriate patients, it’s a preferential technique for long 
term enteral feeding. 

Key words: Enteral nutrition; Endoscopy; Gastrostomy; Technique; Complication
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GİRİŞ 
Oral yolla yeterli beslenmeyi sağlayamayan hastalarda 
metabolik gereksinimleri karşılamak için enteral veya  
parenteral beslenme yolları kullanılmaktadır. Parenteral   
beslenmede, intravenöz yolla ilişkili riskler, daha 
yüksek maliyet ve yetersiz bağırsak savunma bariyeri 
tehlikesi nedeniyle enteral beslenebilecek hastalarda 
tercih edilmemelidir(1,2) Ayrıca, enteral beslenmenin 
bakteriyel translokasyonla ilgili bakteriyemi riskini 
azalttığı gösterilmiştir(3). Enteral beslenme, 
nazogastrik veya nazojejunal tüp, perkutan endoskopik 
gastrostomi, perkutan endoskopik jejunostomi, 
cerrahi gastrostomi, cerrahi jejunostomi veya 
radyolojik gastrostomi ile sağlanabilir (4-6). Perkutan 
endoskopik gastrostomi (PEG), gastrointestinal sistem 
fonksiyonları normal olan ve oral yolla beslenemeyen 
hastalarda uzun süreli enteral beslenme için tercih 
edilen bir işlemdir. İlk olarak 1980 yılında Gauderer 
ve Ponsky tarafından çocuklarda uygulanmıştır (7). 
Basit uygulanabilir, güvenli , düşük maliyetli ve daha az 
invaziv olması nedeniyle PEG diğer beslenme yollarına 
karşı tercih edilir(8). Bu çalışmada beslenme bozukluğu 
nedeniyle PEG uyguladığımız hastalarımızın sonuçlarını 
literatür eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık.
 
GEREÇ ve YÖNTEM
Hastanemiz genel cerrahi endoskopi ünitesinde 2012- 
2018 yılları arasında PEG tüpü takılan 128 hastanın 
kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, 
cinsiyeti, işlem tarihi, primer hastalığı(peg endikasyonu) 
gibi bilgiler ile işlem sonrası gelişen komplikasyonlar 
değerlendirildi.

PEG işleminden bir gün önce hasta  yakınlarına detaylı 
bilgi verildikten sonra onam formları imzalatıldı. 
İşlem en az 8 saatlik açlık sonrası yapıldı. PEG işlemi 
transfer yapılabilen hastalara endoskopi ünitesinde 
diğer hastalara yoğun bakım ünitesinde anestezi 
uzmanı eşliğinde takıldı. Tüm hastalar monitorize 
edildi ve oksijen desteği sağlandı. Hastalara işlem 
öncesi sedasyon (midazolam 0,05 mg/kg) ve lokal 
anestezi (prilokain hidroklorür) uygulandı. Gastroskop 
ile duodenum üçüncü kıtaya kadar incelendi. Patoloji 
olmayan hastalarda PEG işlemi uygulandı.

Gastroskopi ile ışık reflesi ve  parmak  fluktuasyonu  
ile ponksiyon yeri belirlendikten sonra sterilasyonu 
sağlanarak direkt görüş altında iğneli guide ile mideye 
girildi. Endoskopik punch yardımı ile peg ipi tutularak 
skopla birlikte ağızdan çıkarıldı. PEG tüpü mideye 
yerleştirilirken gastroskopla tekrar mide eksplore edildi. 
Mide içine kanama kontrol dildikten sonra sıvı verilerek 
mideye sorunsuz geçtiği izlendi. İşlem sonrası serbest 
drenaja alındı. 6 saat sonra beslenmeye başlanması 
önerildi.

Tanımlayıcı analizler sunulurken ortalama, standart 
sapma, ortanca, minimum-maximum, sayı ve yüzde 
değerleri kullanılmıştır.

BULGULAR
Çalışmaya 52 erkek (%40,6) ve 76 kadın (%59,4) olmak 
üzere toplam 128 hasta katılmıştır. Yaşları 20 ile 98 
arasında olan hastaların yaş ortalaması 71,84±16,24 
yıldır. 

Hastaların 97’si (%75,8) yatan hastadır. 31(%24.2) 
hasta randevulu gelen hastalardı. Yatan hastalardan 
90 (%92,8) yoğun bakım ünitesinde 7 (%7,2) si 
nöroloji kliniğinde yatmaktadır. PEG takılan hastaların 
tamamında primer tanı SVO idi. İlave hastalıkları 
incelendiğinde, 30 hastada (%23,4) DM, 54 hastada 
(%42,2) HT, 29 hastada (%22,7) KKY, 40 hastada (%31,3) 
Alzheimer, 13 hastada (%10,2) Parkinson, 51 hastada 
(%39,8) KOAH, 3 hastada (%2,3) KBY, 2 hastada (%1,6) 
ABY tanıları mevcuttu (Tablo1). 

Majör komplikasyon gelişmedi. Minör komplikasyolar 
6 hastada (%4,7) yara enfeksiyonu ve 5 hastada 
(%3,9) PEG kenarından sızdırma vardır. Bütün hastalar 
semptomatik tedaviden fayda gördü.
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Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri

TARTIŞMA
PEG tüpü yerleştirilmesi az travmatik, beslenme için 
kullanılması kolay bir tekniktir. Enteral beslenme 
uygulanacak hasta 3-4 haftadan fazla oral alamayacak 
ise PEG tercih edilmelidir(6,9). Kafa travması, 
serebrovasküler hastalık nedeniyle yutma bozukluğu, 
multipl skleroz, motor nöron hastalığı, amiyotrofik 
lateral sklerozis, serebral palsi, Parkinson hastalığı, 
nöromusküler hastalıklar gibi nörolojik hastalıklar,  
,kistik fibrozis, anoreksiya nevroza, özofagus darlığı, baş, 
boyun ve özefagus tümörleri, böbrek hastalığı, uzun 
süreli koma hali PEG endikasyonları arasındadır (5,9). 
PEG uygulanan hastaların çoğunu (%75-93) nörolojik 
hasarı olan hastalar oluşturur. Ekin ve ark yaptığı 
çalışmada nörolojik hasarı olan hastalar %93 olarak 
bulunmuş (10). Takunaga ve ark. çalışmasında nörolojik 
hasarı olan hastalar %75 olarak rapor edilmiştir (11). 

Bizim çalışmamızda hastaların tamamı nörolojik hasarı  
olan hastalardı. İkinci basamak hastane olmamız 
nedeniyle kompleks hasta grubunun hastanemize 
başvurmadığından yada takip edilmediğinden  
kaynaklandığı  kanaatindeyiz.

PEG ile ilgili komplikasyonlar majör ve minör olarak 
sınıflandırılır. PEG ile ilişkili majör komplikasyonlar 
genellikle hastanın komorbitesi ile ilgili yada işlem 
sırasında gelişmektedir ve nadir görülmektedir. 
Aspirasyon pnömonisi,  peritonit, sepsis, gastrokolik 
fistül, PEG alan metastazı, gastrik kanama, visseral organ 
perforasyon, erken tüp ekstrüzyonu, ve intraabdominal 
abse majör komplicasyonlar arasında bildirilmiştir 
(1,4). Hastalarımızda büyük bir komplikasyon 
geçirmedik. PEG ile ilişkili minör komplikasyonlar daha 
sık görülmekle birlikte önlenebilirdirler. En sık görülen 
minör komplikasyonlar peristomal sızıntı ve peristomal 
enfeksiyondur(12,13). Diğer minör komplikasyonlar 
geç  tüp çıkması, hematom, ileus, gastroparasia, 
peristomal ağrıyı içerebilir. Küçük komplikasyonlar daha 
yaygındır ama önlenebilir. Bizim çalışmamızda minör 
komplikasyolar 6 hastada (%4,7) yara enfeksiyonu 
ve 5 hastada (%3,9) PEG kenarından sızdırma vardır. 
Bütün hastalar semptomatik tedaviden fayda gördü. 
Bulgularımız literatür ile uyumludur.

Sonuç olarak PEG deneyimli ekip tarafından yapıldığı 
takdirde basit, güvenli, komplikasyon oranı düşük, 
etkili bir enteral beslenme yöntemidir. Uygun 
hastalarda, uzun süreli enteral beslenme için öncelikle 
başvurulması gereken beslenme şeklidir. 
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ÖZET
Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS), çoklu hassas noktalarda kronik yaygın ağrı ile karakterize, yorgunluk, 
uykusuzluk, kognitif disfonksiyonlarda bozukluk vb. sistemik semptomlarla bir arada seyreden bir sendrom-
dur. Bu çalışmanın amacı, FMS tanılı hastalar ile kontrol grubu arasındaki platelet dağılım genişliği (PDW), 
kırmızı küre dağılım genişliği (RDW), ortalama trombosit hacmi (MPV), nötrofil/lenfosit oranı (NLR), platelet/
lenfosit oranı (PLR) hematolojik parametrelerini araştırmak ve hastalık etyopatogenezine katkı sağlamaktır.
Gereç ve Yöntem: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine ayaktan başvuran ve ‘American College of 
Rheumatology’ (ACR) kriterlerine göre FMS tanısı konan 200 hasta ve 65 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. 
Muayeneleri kapsamında ayrıntılı anamnez alımı, detaylı fizik muayene, hematolojik ve biyokimyasal para-
metreleri incelendi. İstatistiksel olarak karşılaştırma ve analizleri yapıldı. 
Bulgular: FMS grubunda PDW 17,1±1,9, RDW 12,5±1,4; MPV 8,3±1,2 fentolitre (fl); NLR 1,81±0,67; PLR 
114,1±32,4 idi. Kontrol grubunun ise PDW değeri 17,6±2,1 (p=0,034); RDW 12,3±1,2; MPV 8,5±1,4; NLR 
1,84±1,11; PLR 111,9±38,6 idi. Yapılan karşılaştırmalarda RDW, MPV, NLR, PLR de her iki grup arasında fark 
saptanmazken; FMS tanılı hastalarda PDW, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük 
saptandı (p<0.05).
Sonuç: PDW’nin, FMS patogenezinde muhtemel inflamatuar aktivitenin hematolojik parametrelerdeki gös-
tergesi olarak ve FMS nin erken tanısında bir belirteç olarak rolü olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu; Hematolojik parametreler; Platelet dağılım genişliği.

ABSTRACT
Objective: Fibromyalgia syndrome (FMS) is a benign condition that is characterized by is chronic widespread 
pain at multiple tender points, systemic symptoms such as fatigue, cognitive dysfunction and insomnia. The 
aim of this study was to investigate the relationship between FMS and platelet distribution width (PDW), red 
cell distribution width (RDW), mean platelet volume (MPV), neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelets 
to lymphocyte ratio (PLR) and other haematological parameters. 
Material and Methods: The patient group consisted of 200 FMS patients who had met the American 
College of Rheumatology (ACR) classification criteria for FMS, and the control group consisted of 65 healthy 
volunteers. Carefully obtained history, detailed physical examination, hematologic and biochemical tests 
were performed. The groups were investigated by comparison and correlation analyzes.
Results: In the FMS group PDW was 17,1±1,9; RDW was 12,5±1,4; MPV was 8,3±1,2 fl; NLR was 1,81±0,67 
and PLR was 114,1±32,4. For the control group, the results were as; PDW 17,6±2,1; RDW 12,3±1,2; MPV 
8,5±1,4; NLR 1,84±1,11 and PLR 111,9±38,6. There was no difference between the two groups for RDW, 
MPV, NLR and PLR. PDW was statistically significantly lower in FMS group than controls (p <0.05).
Conclusions: PDW may play a role as an early inflammatory marker for the pathogenesis and diagnosis of 
FMS.

Keywords: Fibromyalgia syndrome; Haematological parameters; Platelet distribution width.
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GİRİŞ
Fibromiyalji sendromu (FMS), çoklu hassas noktalarda 
kronik yaygın ağrı ile karakterize, eklem sertliği ve 
iştahsızlık, uykusuzluk, kognitif disfonksiyonlarda 
bozukluk vb. sistemik semptomlarla bir arada seyreden 
bir sendromdur (1). Toplumdaki prevelansının %2 
civarı olduğu belirtilmektedir (2). Hastalığın etyoloji 
ve patogenezi halihazırda tam anlaşılabilmiş değildir. 
Santral ve otonom sinir sistemlerinin düzensizlikleri, 
sitokinler, nörotransmiterler, hormonlar, immün sistem 
başlıca öne çıkan faktörlerdir (3).

Hematolojik parametrelerden plateletler primer 
hemostazda görev alarak ateroskleroz ve arterial 
trombozların gelişiminde önemli rol oynarlar (4). 
Ortalama platelet hacmi (MPV) ise platelet aktivitesini 
gösterir ve plateletler büyüdükçe kardiyovasküler 
olay riskinde artış meydana gelir (5). Nötrofil/lenfosit 
oranı (NLR) ve platelet/lenfosit oranınındaki (PLR) 
yüksekliklerin de, aterosklerozun ve kardiyak olayların 
artışına neden olduğu ileri sürülmektedir (6,7). Kırmızı 
küre dağılım genişliğinin (RDW)  miyokard enfarktüs, 
kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, koroner arter 
hastalığı vb. hastalıklarda inflamatuar bir biyobelirteç 
olarak kullanılabileceği öne sürülmüştür. 

Plaletet dağılım genişliği (PDW) ise, plateletlerin 
boyutlarındaki değişikliklerin genişlik miktarını 
yansıtan bir parametredir. PDW platelet aktivasyonu 
ile artar. MPV’ye göre platelet aktivasyonunu 
göstermede daha spesifik olduğu belirtilmektedir (8). 
MPV sonuçlarına etki edebilen tekli platelet şişmeleri 
ve distansiyonlarının yerine PDW de, hem enzimatik 
hem de metabolik olarak platelet aktivasyonu ortaya 
konabilmektedir. 

Bu kapsamda çalışmamızın amacı, FMS tanılı hastalar 
ile kontrol grubu arasındaki PDW, MPV, NLR, PLR, RDW 
hematolojik parametrelerini araştırmak ve hastalık 
etyopatogenezine bu ilişkiler yoluyla katkı sağlamaktır.

GEREÇ ve YÖNTEM
Hasta seçimi ve verilerin toplanması
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği’ne ayaktan 
başvuran ve ‘American College of Rheumatology’ 
(ACR) kriterlerine göre FMS tanısı konan 200 hasta 

ve hiçbir hastalığı bulunmayan, sağlıklı 65 birey 
çalışmaya dahil edildi (9). Muayeneleri kapsamında 
ayrıntılı anamnez alımı, detaylı fizik muayene, 
hematolojik ve biyokimyasal parametreleri incelendi. 
Kan alımları, biyokimya bölümünde ön kol brakial 
venden alınmak sureti ile gerçekleştirildi. Hemogram 
testleri EDTA’ lı tüplerde standart olarak 45-60 dakika 
içerisinde çalışıldı. Hemogram parametreleri bilgisayar 
sisteminden alınarak kaydedildi. Sigara kullanımı, alkol 
kullanımı öyküsü olanlar, beden kütle indeksi >30 kg/
m2 olanlar, yapılan labaratuvar tetkiklerinde herhangi 
bir hastalığı işaret eden patolojik sonuçları olanlar, 
bilinen herhangi bir hastalığı ve ilaç kullanımı öyküsü 
olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Platelet dağılım 
genişliği (PDW), kırmızı küre dağılım genişliği (RDW), 
ortalama trombosit hacmi (MPV), nötrofil/lenfosit 
oranı (NLR), platelet/lenfosit oranı (PLR) ve diğer 
hematolojik parametreleri hastane bilgisayar sistemi 
üzerinden alınarak kaydedildi. 

İstatistiksel analiz
İstatistiksel analizler SPSS v15 programı kullanılarak 
yapıldı. Verilerin normal dağılıma uygunlukları görsel 
(histogram, varyasyon katkayısı, ‘plot’ nokta grafikleri, 
basıklık/sivrilik ve simetriklik indeksleri) ve analitik 
(Kolmogorov-Smirnov) metodlarla değerlendirildi. 
Grupların birbirleri ile karşılaştırılmaları için, normal 
dağılım gösterenler için student t testi, normal 
dağılmayanlar için ise Mann Whitney U testi kullanıldı. 
p<0,05 istatistiksel anlamlı olarak kabul edildi. 

BULGULAR
FMS tanılı 200 hasta ve kontrol grubu olarak 65 birey 
çalışmamızda incelendi. Çalışma grubunun tanımlayıcı 
özellikleri tablo 1’ de özetlenmiştir. FMS grubunda PDW 
% 17,1 ± 1,9 , RDW % 12,5 ± 1,4; MPV 8,3 ± 1,2 fL; NLR 
1,81±0,67; PLR 114,1±32,4 idi. Kontrol grubunun ise 
PDW değeri % 17,6 ± 2,1 (p=0,034); RDW % 12,3 ± 1,2; 
MPV 8,5 ± 1,4 fL; NLR 1,84±1,11; PLR 111,9±38,6 idi. 
Yapılan karşılaştırmalarda RDW, MPV, NLR, PLR de 
her iki grup arasında fark saptanmazken; FMS tanılı 
hastalarda PDW, kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde düşük saptandı (p<0,05) (Figür 1). 
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Tablo 1. Çalışma grubunun karakteristik özellikleri.

Figür 1. Fibromiyalji tanılı hastalar ile kontrol grubu arasında 
farklılık gösteren parametreler. 
PDW, platelet dağılım hacmi.

TARTIŞMA
Çalışmamızda FMS tanılı hastalarda kontrol grubuna 
göre PDW nin düşük olduğunu saptadık. Diğer 
parametrelerde ise istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptamadık. 

Fibromiyalji inflamatuar bir hastalık olarak 
tanımlanmamaktadır. Bununla birlikte, FMS tanılı 
hastalarda sık görülebilen irritabl barsak hastalığı, uyku 
bozuklulukları, uzamış sabah tutukluğu gibi inflamasyon 
zemininde gelişebilen belirtilerin mekanizmaları 
halihazırda tespit edilebilmiş değildir. FMS’de hastalığın 
ciddiyetini ya da aktivitesini gösteren bir belirteç de 
rutin kullanımda bulunmamaktadır. Fakat yakın tarihli 
bazı çalışmalarda, inflamasyonda yükselebilen sitokin 
ve nörotransmiterlerden birçoğunun FMS’li hastalarda 
yüksek olduğu gösterilmiştir (3). IL-6, IL-8 ve TNF-α’ nın 
FMS patogenezinde yer aldığı ifade edilmektedir (10). 
IL-6 ve IL-8’ in salınıma yol açtığı substans P; hiperaljezi, 
iştahsızlık ve stres cevaplarının sebebi olabilir (11). Bu 
belirteçler FMS’de öngördürücü olabilmekle beraber, 
rutin kullanımda değildirler. Dolayısı ile hastalık tanı 
ve prognozu için basit, kullanılabilir ve kolay ulaşılabilir 
belirteçlere ihtiyaç devam etmektedir. 

Bu kapsamda platelet belirteçleri, inflamatuar 
hastalıklarda yoğun olarak çalışılmaktadır. Bunlar 
arasında ise PDW ve MPV öne çıkmaktadır. Işık M ve ark. 
(12) romatoid artritli hastalarda PDW’ nin negatif akut 
faz reaktanı olarak düşük olduğunu göstermişlerdir. 
MPV’ nin de inflamatuar hastalıklarda yükselebildiği 
ifade edilmekle beraber, bizim çalışmamızda anlamlı 
bir fark gözlemedik (13). Bunda PDW’ nin MPV’ ye göre 
daha duyarlı ve özgül olması rol oynayabilir (8). Bunun 
dışında MPV’ nin hastalıkların aktivitesini de yansıttığı 
öne sürülmektedir (13). Keza bizim çalışmamızda 
hastalık aktivitesi ile ilgili bir değerlendirme mevcut 
değil idi, bu nedenle de fark saptamamış olabiliriz. Bu 
kapsamda prospektif, düzenli kontrollerin ve aktivite 
hesaplamalarının yer alacağı çalışmalara ihtiyaç 
bulunmaktadır. Haliloğlu S ve ark. (14) çalışmasında 
ise MPV, FMS tanılı hastalarda kontrol grubuna göre 
anlamlı yüksek bulunmakla beraber PDW bu çalışmada 
araştırılmamıştır. 

Çalışmamızda fark saptamadığımız başta MPV, 
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Özellik Fibromiyalji 
(n=200)

Kontrol 
(n=65)

p 
değeri

Yaş 45,0 ± 8,9 44,4 ± 9,2 0,645

Cinsiyet (%, kadın) %93 (n=186) %89 (n=58) 0,174

BMI (kg/m2) 26,6 ± 2,1 25,9 ± 1,9 0,416

WBC, 103/mm3 6,9 ± 1,4 6,9 ± 1,9 0,859

Hgb, g/dl 13,1 ± 1,1 13,3 ± 1,1 0,191

Hct, % 38,7 ± 3,1 39,2 ± 3,2 0,256

MCV, fL 85,7 ± 5,6 85,8 ± 5,4 0,886

RDW 12,5 ± 1,4 12,3 ± 1,2 0,547

Plt, 103/mm3 255,8 ± 59,7 249,3 ± 58,0 0,443

MPV, fL 8,3 ± 1,2 8,5 ± 1,4 0,323

PDW 17,1 ± 1,9 17,6 ± 2,1 0,034*

Nötrofil, 103/mm3 4,0 ± 1,1 3,9 ± 1,2 0,771

Lenfosit, 103/mm3 2,3 ± 0,6 2,4 ± 0,6 0,814

NLR 1,81±0,67 1,84±1,11 0,739

PLR 114,1±32,4 111,9±38,6 0,657

*p değeri <0,05 saptanan parametreler.

BMI body mass index, WBC beyaz küre sayısı, Hgb hemoglobin, 
Hct hematokrit, MCV ortalama eritrosit hacmi, RDW kırmızı küre 
dağılım genişliği, Plt platelet, MPV ortalama platelet hacmi, PDW 
platelet dağılım genişliği, NLR nötrofil/lenfosit oranı, PLR platelet/
lenfosit oranı, g/dl gram/desilitre,  fL fentolitre.
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RDW, NLR ve PLR olmak üzere diğer hematolojik 
parametrelerin de inflamasyon, ateroskleroz ve kardiyak 
olaylarla ilişkileri yoğun olarak araştırılmaktadır. Bu 
kapsamda; plateletlerin primer hemostazda görev 
alarak ateroskleroz ve arterial trombozların gelişiminde 
önemli rolleri olduğu ifade edilmektedir (4). Ortalama 
platelet hacmi (MPV) ise platelet aktivitesini gösteren 
bir belirteçtir. Plateletler büyüdükçe içerdiği granüller 
artar, kollagenle agregasyonu hızlanır, tromboksan A2 
seviyesi yükselir, glikoprotein Ib ve IIb/IIIa reseptör 
ekspresyonu artar. Böylece kardiyovasküler olay 
riskinde de artış meydana gelir (5,6). Nötrofil/lenfosit 
oranı (NLR) ve platelet/lenfosit oranınındaki (PLR) 
yüksekliklerin de, bir inflamasyon belirteci olarak 
aterosklerozun ve kardiyak olayların artışına neden 
olduğu ileri sürülmektedir (6,7). RDW’ nin de kardiyak 
ve trombotik olaylarda hem tanısal ve hem prognostik 
önemi olabileceği ifade edilmektedir (15). Fakat RDW, 
MPV, NLR, PLR’ yi etkileyebilecek çok sayıda faktör de 
bulunmaktadır (15-19). Neticemiz bu faktörlere bağlı 
olabilir, dikkatli anamnez, fizik muayene ve laboratuvar 
tetkikleri ile bu faktörlerin birçoğunun elimine edildiği 
göz önüne alındığında mevcut parametrelerin FMS 
fizyopatolojisinde ön planda yer almayabileceği de 
düşünülebilir (16-19). Literatürdeki diğer çalışmalarla 
örtüşen PDW deki anlamlı düşüklük bulgumuzun, FMS 
patogenezinde rolü olabileceği akla gelmektedir, fakat 
bunu ortaya koyabilmek için metabolik yolaklar ve 
sinyal transdüksiyon mekanizmaları üzerine yapılacak 
in vitro ve in vivo çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
Çalışmamızda birtakım kısıtlılıklar mevcuttur. 
Bunlardan ilki, çalışmamızın retrospektif kesitsel bir 
çalışma oluşudur. FMS ve hematolojik parametreler 
arasındaki ilişkileri ve hastalıklar üzerindeki 
patolojik mekanizmalarını anlayabilmek üzere, 
prospektif kontrollü ve uzun süreli çalışmalara ihtiyaç 
bulunmaktadır. Yine bu çalışmalarda; nötrofil ve 
platelet aktivitesini gösteren (P-selektin, L-selektin 
vb.) parametrelerin de çalışılması, mekanizmaların 
ortaya konmasında yol gösterici olabilir. Diğer bir 
kısıtlılığımız ise, çalışma grubumuzun retrospektif 
dizaynı nedeni ile hastalık aktivitesi, ağrı şiddeti, 
hayat kalitesi vb. parametreleri araştıramayışımızdır. 
Çalışmadan çıkarılma faktörlerindeki hassasiyetimiz 
ve iyi tutulan kayıtlar ile de çalışmamızın değerinin 
arttığını değerlendirmekteyiz. 

SONUÇ
FMS artan insidansı ve kompleks fizyopatogenezi ile 
önemini arttırarak korumaktadır. FMS patogenezine 
ve inflamatuar aktivitesinin tespitine, hematolojik 
parametrelerdeki saptamış olduğumuz bu sonuçlar 
katkı sağlayabilir. Bu mekanizmaları anlayabilmek 
üzere, metabolik yolaklar üzerine yapılacak çalışmalara 
ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
KAYNAKLAR
1. Clauw DJ. Fibromyalgia: a clinical review. JAMA. 2014 Apr 
16;311(15):1547-55. 
2. Talotta R, Bazzichi L, Di Franco M, Casale R, Batticciotto A, Gerardi 
MC, et al. One year in review 2017: fibromyalgia. Clin Exp Rheuma-
tol. 2017 May-Jun;35 Suppl 105(3):6-12.
3. Russell IJ, Larson AA. Neurophysiopathogenesis of fibromyalgia 
syndrome: a unified hypothesis. Rheum Dis Clin North Am. 2009 
May;35(2):421-35. 
4. Davi G, Patrono C. Platelet activation and atherothrombosis. N 
Engl J Med 2007; 357:2482–2494.
5. Sansanayudh N, Numthavaj P, Muntham D, Yamwong S, McEvoy 
M, Attia J, et al. Prognostic effect of mean platelet volume in pa-
tients with coronary artery disease. A systematic review and meta-
analysis. Thromb Haemost. 2015 Nov 25;114(6):1299-1309. 
6. Chia S, Nagurney JT, Brown DF, Raffel OC, Bamberg F, Senatore 
F, et al. Association of leukocyte and neutrophil counts with infarct 
size, left ventricular function and outcomes after percutaneous 
coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction. Am J 
Cardiol 2009; 103(3):333–337.
7. Bian C, Wu Y, Shi Y, Xu G, Wang J, Xiang M, et al. Predective value 
of the relative lymphocyte count in coronary heart disease. Heart 
Vessels 2010; 25(6):469–473.
8. Vagdatli E, Gounari E, Lazaridou E, Katsibourlia E, Tsikopoulou 
F, Labrianou I. Platelet distribution width: a simple, practical and 
specific marker of activation of coagulation. Hippokratia. 2010 
Jan;14(1):28-32. 
9. Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, Bennett RM, Bombardier C, 
Goldenberg DL, et al. The American college of rheumatology 1990 
criteria for the classification of fibromyalgia. Arthritis Rheum. 1990 
Feb;33(2):160-72.
10. Xiao Y, Haynes WL, Michalek JE, Russell IJ. Elevated serum 
high-sensitivity C-reactive protein levels in fibromyalgia syndrome 
patients correlate with body mass index, interleukin-6, inter-
leukin-8, erythrocyte sedimentation rate. Rheumatol Int. 2013 
May;33(5):1259-64.
11. Rodriguez-Pintó I, Agmon-Levin N, Howard A, Shoenfeld Y. 
Fibromyalgia and cytokines. Immunol Lett. 2014 Oct;161(2):200-3 
12. Işık M, Şahin H, Hüseyin E. New platelet indices as inflammatory 
parameters for patients with rheumatoid arthritis. Eur J Rheumatol. 
2014 Dec;1(4):144-146.
13. Yazici S, Yazici M, Erer B, Erer B, Calik Y, Ozhan H, et al. The 
platelet indices in patients with rheumatoid arthritis:mean platelet 

ATA ve ark.
Fibromiyaljide Platelet Dağılımı

Bozok Tıp Derg 2019;9(4):73-7
Bozok Med J 2019;9(4):73-7



7777

volume reflects disease activity. Platelets. 2010;21(2):122-5. 
14. Haliloğlu S, Carlioglu A, Sahiner E, Karaaslan Y, Kosar A. Mean 
platelet volume in patients with fibromyalgia. Z Rheumatol. 2014 
Oct;73(8):742-5. 
15. Montagnana M, Cervellin G, Meschi T, Lippi G. The role of red 
blood cell distribution width in cardiovascular and thrombotic disor-
ders. Clin Chem Lab Med. 2011 Dec 17;50(4):635-641.
16. Al-Nimer MSM, Mohammad TAM, Alsakeni RA. Serum levels 
of serotonin as a biomarker of newly diagnosed fibromyalgia in 
women: Its relation to the platelet indices. J Res Med Sci. 2018 Aug 
23;23:71..
17. Aktürk S, Büyükavcı R. Evaluation of blood neutrophil-lympho-
cyte ratio and platelet distribution width as inflammatory markers 
in patients with fibromyalgia. Clin Rheumatol. 2017 Aug;36(8):1885-
1889..
18. Al-Nimer MSM, Mohammad TAM. Correlation of hematological 
indices and ratios derived from them with FIQR scores in fibromyal-
gia. Pak J Med Sci. 2018 Sep-Oct;34(5):1219-1224. 
19. Ataoglu S, Ankarali H, Samanci R, Ozsahin M, Admis O. The 
relationship between serum leptin level and disease activity and 
inflammatory markers in fibromyalgia patients. North Clin Istanb. 
2018 Apr 16;5(2):102-108.

ATA ve ark.
Fibromiyaljide Platelet Dağılımı

Bozok Tıp Derg 2019;9(4):73-7
Bozok Med J 2019;9(4):73-7



ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı kliniğimize başvuran pre-eklampsi vakalarından HELLP sendromu gelişen olguların 
klinik, biyokimyasal değişikliklerinin, maternal ve fetal komplikasyonlarının incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2017-Mart 2019 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum kliniğinde yatırılan 56 pre-eklamptik hastadan HELLP sendromu gelişen olgular retrospektif olarak 
incelendi. Tüm olguların klinik, laboratuvar parametreleri, fetal ve maternal komplikasyonları değerlendirildi. 
Bulgular: Kliniğimizde yatırılan 56 pre-eklamptik gebenin 22 ‘si ağır (% 39,2) , 34’ü (% 60,8) hafif pre-eklampsi 
idi. Şiddetli pre-eklampsi vakalarından 3 tanesinde HELLP sendromu geliştiği saptandı. HELLP Sendromu 
gelişen 3 vakamızın yaşları 33,31 ve 26 idi. Hastalardan ikisi multipardı. Primigravid olan hastamız 20.gebelik 
haftasında bulunmaktaydı. Diğerleri 38 ve 36. gestasyonel haftalarda idi. Ortalama vücut kitle indeksi değerleri 
28.1 idi. Trombosit sayısı tüm hastalarda <100.000 mm3 idi. Ortalama AST , ALT ve LDH değerleri sırasıyla 
266.66 IU/L, 432 IU/L, 1006.66 IU/L idi. Çalışma dönemimizdeki pre-eklampsi insidansı % 5.6, HELLP insidansı  
% 0.3 olarak saptandı. Maternal ve fetal mortalite gözlenmedi.
Sonuç: Gebeliğin hipertansif hastalıkları maternal ve fetal komplikasyonlar gelişmesine neden olabilir. HELLP 
sendromu tüm obstetrisyenlerin erken tanı koyması gereken ve hızlı tedavi gerektiren önemli bir  obstetrik 
komplikasyondur.

Anahtar Kelimeler: HELLP sendromu; Pre-eklampsi; Gebelik.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to investigate the clinical, biochemical, and maternal and fetal complications 
of  HELLP syndrome in pre-eclampsia cases.
Material and Methods: HELLP syndrome cases were evaluated retrospectively in 56 pre-eclamptic patients 
admitted to our clinic (Bozok University Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics) 
between January 2017 and March 2019. Clinical and laboratory parameters, fetal and maternal complications 
were evaluated.
Results: Of the 56 preeclamptic women hospitalized in our clinic, 22 were severe (39.2%) and 34 (60.8%) were 
mild pre-eclampsia. Three cases of severe pre-eclampsia developed HELLP syndrome. The age of the cases 
with HELLP syndrome was 33, 31 and 26 years, respectively. Two of the patients were multiparous. Our patient 
who was primigravid was in the 20th week of pregnancy. The others were at 38 and 36 gestational weeks. The 
mean BMI values were 28.1. The platelet count was <100 .000 / mm3  in all patients. Mean AST, ALT and LDH 
values were 266.66 IU / L, 432 IU / L, 1006.66 IU / L, respectively. Pre-eclampsia incidence was 5.6% and HELLP 
incidence was 0.3%. No maternal and fetal mortality was observed.
Conclusion: Hypertensive diseases of pregnancy may cause maternal and fetal complications. HELLP syndrome 
is an important obstetric complication that requires early diagnosis of all obstetricians and requires rapid 
treatment.

Keywords: HELLP syndrome, preeclampsia, pregnancy.
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GİRİŞ
HELLP Sendromu ilk kez 1954 yılında Pritchard 
tarafından farkedilmiş 1982 yılında Weinstein tarafından 
tanımlanmıştır (1,2). HELLP Sendromu, hemoliz (H), 
yüksek karaciğer enzimleri (EL), düşük trombosit sayısı 
(LP) bulguları ile seyreden, insan gebeliğine özgü pre-
eklampsinin ağır bir çeşidi olarak kabul edilir (2). HELLP 
Sendromu ile pre-eklampsi arasında yakın bir ilişki 
bulunsa da hipertansiyon bu sendromun %16’sında  
hafif derecede, %15’inde ise hiç bulunmayabilir 
(3). Ağır pre-eklampsi ve eklampsi vakalarının %5-
10’unda  görülmektedir. Tennessee  sınıflandırmasında 
tanı kriterleri hemoliz (anormal periferik yayma, 
artmış bilirubin düzeyi>1.2mg/dl, yüksek LDH>600 
IU/L), karaciğer enzimlerinde yükselme (AST>70 
IU/L) ve düşük platelet sayısı (<100 bin/mm3) olarak 
tariflemiştir. Mississippi klasifikasyonuna göre HELLP 
sendromu, platelet sayısına göre üç sınıfa ayrılmıştır. 
Class I: platelet sayısı ≤ 50 bin /mm3 , Class II: platelet 
sayısı = 50 bin- 100 bin /mm3 , Class III: platelet sayısı= 
100 bin- 150 bin /mm3 (4).

HELLP sendromlu hastalarda dissemine intravasküler 
koagülasyon (DIC), akut böbrek yetmezliği (ABY), 
erişkin respiratuar distress sendromu (ARDS), karaciğer 
rüptürü ve kardiopulmoner yetmezlik oluşabilir (5). 
Bu nedenle yüksek maternal, perinatal mortalite ve 
morbiditeyle birliktedir (6). Bununla birlikte hastalığın 
patofizyolojisi halen net olarak bilinmemektedir. 
Etyolojide yetersiz trofoblastik invazyon, plasental 
iskemi, oksidatif stres, immünolojik ve genetik faktörler 
suçlanmaktadır. Destek tedavilerinin yanında hastalığın 
kesin tedavisi doğumdur.

Çalışmamızın amacı ciddi maternal ve fetal 
komplikasyonlar oluşturan bu durumun kliniğimizdeki 
olgular ile literatür eşliğinde değerlendirilmesidir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Ocak 2017-Mart 2019 tarihleri arasında kliniğimizde 
tanı konulan pre-eklampsi ve HELLP gelişen olgular 
Bozok Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 
2017-KAEK-189_2019.04.17_14 numaralı onayı ile 
retrospektif olarak incelenmiştir. Hafif Pre-eklampsi 
kriterleri 20. gebelik haftasından sonra kan basıncı 
≥140/90 mmHg , proteinüri 24 saatlik idrarda ≥ 300 

mg ya da dipstick ile ≥ 1 olması, ağır pre-eklampsi 
kriterleri, kan basıncı ≥ 160/110 mmHg, proteinüri 
24 saatlik idrarda ≥ 2 gr ya da dipstick ile ≥ 2, serum 
kreatinin >1.2 mg/dL, trombositopeni (<100 bin/mm3)  
mikroanjiopatik hemoliz (artmış LDH), ALT veya AST 
yüksekliği, persistan baş ağrısı veya diğer serebral veya 
görsel bozukluklar, persistan epigastrik ağrı olarak kabul 
edildi. HELLP sendromu Tennessee sınıflandırmasına 
göre değerlendirildi. Tüm olguların yaş, gebelik, parite 
sayısı, tansiyon değerleri, AST, ALT, LDH ve platelet  
değerlerine hastane kayıtlarından ulaşılmıştır. Doğum 
şekli, gebelik haftası ve fetal ağırlık kaydedilmiştir.

Kliniğimizde gebeliğin hipertansif hastalıkları titizlikle 
değerlendirilmekte ve anne hayatı  öncelik taşımaktadır. 
Doğum şekli hastanın vital bulguları gözönünde 
bulundurularak servikal olgunluk durumuna göre 
planlanmaktadır. Şiddetli pre-eklamptik hastalara 4.5 
g MgSO4 intravenöz (İV) yükleme dozunu takiben 2 g/
saat gidecek sekilde MgSO4 infüzyonu başlanmaktadır. 
Postpartum ilk 48 saatte saatlik tansiyon arteryel (TA), 
nabız (Nb), solunum sayısı, derin tendon refleksi (DTR) 
ve aldığı çıkardığı takibi yapılmaktadır.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analizler Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) 
versiyon 20.0 yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Tüm 
hastaların demografik ve laboratuvar verileri ortalama 
± standart sapma şeklinde gösterilmiştir.
 
BULGULAR
Kliniğimizde yatırılan 56 pre-eklamptik gebenin 22 
‘si ağır (% 39,2), 34’ü (% 60,8) hafif preeklampsi idi. 
Şiddetli pre-eklampsi vakalarından 3 tanesinde HELLP 
sendromu geliştiği saptandı. Pre-eklampsi olgularımızın 
yaş, gebelik, parite, vücut kitle indeksi (VKİ), gebelik 
haftası, ortalama AST, ALT, LDH, sistolik-diyastolik kan 
basıncı, ortalama doğum kilosu değerleri ve 24 saatlik 
idrarda protein değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
HELLP sendromu gelişen 3 vakamızın yaşları 33, 31 
ve 26 idi. Hastalardan ikisi multipardı. Primigravid 
olan hastamız 20. gebelik haftasında bulunmaktaydı. 
Diğerleri 38 ve 36. gestasyonel haftalarda idi. Ortalama 
VKİ değerleri 28.1 idi. Trombosit sayısı tüm hastalarda 
<100 bin/mm3 idi. Ortalama AST, ALT ve LDH değerleri 
sırasıyla 266.66 IU/L, 432 IU/L, 1006.66 IU/L idi 
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(Tablo 2). Olgularımızın % 61.1‘i sezaryen, %27.7‘si 
vajinal yol ile doğurtulmuştu. 20. gebelik haftasında 
bulunan  2 olgunun (% 11.2) birinde HELLP sendromu 
gelişmiş ve ikisini de gebeliği sonlandırılmıştı. 
Antepartum ve postpartum fetal ya da  maternal  
ölüm izlenmedi. Ortalama doğum haftası 35.6±2.45 ve 
doğum ağırlığı 3010±7,41 gr olarak saptandı.

Tablo 1: Preeklamptik gebelerin demografik-laboratuvar 
özellikleri ve yenidoğan bulguları

TARTIŞMA
Pre-eklampsi maternal, fetal morbidite ve mortalite 
riskini artıtıran, multisistemik bir hastalıktır. Renal, 
kardiyovasküler, hepatik ve santral sinir sistemi 
üzerine etkisi bulunmaktadır. Pre-eklampsi genellikle 
ilk gebeliklerde ortaya çıkan bir hastalık olarak 
değerlendirilmektedir. Risk, gebelik öncesi sperm 
ile karşılaşma süresi kısaldıkça artmaktadır. Paternal 
faktör önemlidir; pre-eklamptik gebeliğe neden olan 
bir erkeğin, başka bir kadın ile olan gebeliğinde de pre-
eklampsi riski artmaktadır (7). HELLP sendromunun 
sıklığı % 0,5 ile 0,9 arasında değişmektedir. Vakaların % 
70'inde doğum öncesi  ve gebeliğin 27. ve 37. haftaları 
arasında ortaya çıkar (8). Çalışmamızın yapıldığı 
dönemde pre-eklampsi insidansı %5.6 , HELLP insidansı 
ise % 0.3 olarak bulundu.

HELLP olgularımızın az sayıda olması sağlıklı bir 
değerlendirme yapmamızı zorlaştırmakla beraber  
vakalarımızdan 2’si multipar, ileri yaş ve ileri gestasyonel 
haftada bulunmaktaydı. Literatürde HELLP vakalarının 
multipar ve ileri maternal yaşta olduğunu belirten 
yayınlar yanında yaş ile ilişkisinin olmadığını belirten 
yayınlar da bulunmaktadır (9,10). Abramovci ve ark. 
çalışmasında doğumdaki gestasyonel haftanın HELLP  
sendromunda daha küçük olduğu belirtilmektedir 
(11). HELLP sendromunda perinatal mortalite oranının 
%16 - 66 arasında bildiren yayınlar mevcuttur (12). 
Hastalarımızın ileri gebelik haftasında olması ve fetal 
ağırlıklarının düşük olmaması sebebiyle yenidoğanlarda 
morbidite ve mortalite gözlemedik.

Ortalama±SS

Yaş (yıl) 31.2± 4.86

Gebelik sayısı 1.3 ± 1.53

Parite 1.3 ± 1.17

VKİ(kg/m2) 27.7 ±3.3

AST(IU/L) 40.9±44.0

ALT(IU/L) 34.1±42.7

LDH(IU/L) 262 ± 108.20

Hemoglobin (gr/dL) 12.22±1.17

Platelet ( bin /mm3) 224.71±47.30

Total proteinüri (mg/dL) 1025.89  ± 1935.5

Sistolik kan basıncı (mm/Hg) 154.08 ± 17.2

Diastolik kan basıncı (mm/Hg) 94.8 ± 12.3

Ortalama doğum haftası 35.6 ±2.45

Ortalama doğum ağırlığı (gram) 3010 ± 7.41

VKİ: Vücut Kitle İndeksi, SS: Standart Sapma, kg: kilogram, m: me-
tre, mg: miligram, Hg: civa, dL: desilitre, IU:İnternasyonel ünite, 
L:litre, AST: Aspartataminotransferaz, ALT:Alaninaminotransferaz, 
LDH: Laktatdehidrogenaz.

Yaş 
(Yıl)

Gebelik
sayısı

Parite Gebelik 
haftası

VKİ 
(kg/
m2)

AST 
(IU/L)

ALT 
(IU/L)

LDH 
(IU/L)

Platelet(/
mm3)

Total 
proteinüri 
(mg/dL)

33 3 1 38 34.5 422 730 1775 69.000 7296

26 1 0 20 24 157 383 562 75.000 2122

31 2 1 36 26 221 183 683 29.000 5662

kg: kilogram, m: metre, mg: miligram, dL: desilitre, IU: İnternasyonel ünite, L: litre.

 Tablo 2: HELLP sendromu gelişen olgularımız
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HELLP Sendromu ağır pre-eklampsiye göre daha 
erken gestasyonel yaşta ortaya çıkmaktadır. 
Fetal komplikasyonların yanında ağır maternal 
komplikasyonların oluşabilmesi nedeniyle gebeliğin acil 
sonlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle iyatrojenik 
preterm doğumlar görülebilmektedir.

Renal morbidite açısından değerlendirildiğinde 
hastalarımızdan sadece bir tanesinde oligüri ve renal 
yetmezlik geliştiğini gözledik (üre: 51.3 mg/dl, kreatinin: 
1,24 mg/dl). Bu durum postpartum dönemde herhangi 
bir sorun oluşturmadı. Martin ve ark. yaptığı çalışmada 
HELLP sendromunda postpartum dönemde renal 
morbidite ve doğumdan oligürinin düzelmesine kadar 
geçen sürenin ağır pre-eklampsiye göre daha fazla 
olduğu ve HELLP’in şiddetiyle doğru orantılı olduğu 
belirtilmiştir (10).

Sendromun doğal ilerleyişini gösteren Dr. Weinstein, ilk 
olarak trombositopeninin meydana geldiği sonucuna 
varmıştır. Daha sonra, karaciğer enzimlerinde 
artış ve son olarak hemoliz meydana gelmektedir. 
Trombositopeni (trombosit sayısının 100 bin/mm3'ten 
az olması) en sık rastlanan ve maternal mortalite ile 
ilişkili bir bulgudur (13). Trombosit sayısını arttırmak 
için trombosit transfüzyonu ve maternal deksametazon 
kullanımının maternal komplikasyonları ve perinatal 
ölümü azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur 
(14,15). Çalışmamızda HELLP gelişen hastalarımızın 
tümünde trombosit sayısı 100 bin/mm3 altında idi. Bir 
hastamızda 29 bin/mm3‘e kadar düşen trombosit değeri 
izlendi. Tedavide trombosit süspansiyonu kullanıldı. 
Trombositopeniye bağlı maternal mortalite izlenmedi. 
HELLP sendromuna giden olgularımızda ortalama 
AST, ALT ve LDH değerleri sırasıyla 266.66 IU/L, 432 
IU/L, 1006.66 IU/L idi. Karaciğer enzimlerinde değişik 
derecelerde yükselmeler bildirilmiştir. Magann ve ark. 
LDH değerlerini 900±836 IU/L, AST değerlerini 179±344 
IU/L, ALT değerlerini 123±164 IU/L olarak (16), Audibert 
ve ark. LDH≥600 IU/L, AST≥70 IU/L olarak bildirmişlerdir 
(4). Bu değişkenlikler kullanılan laboratuvar 
kitlerinin farklılığından, kan alınma aralıklarının 
değişkenliğinden kaynaklanabilir. Değerler değişkenlik 
gösterse de karaciğer fonksiyon testlerindeki bozulma 
trombositopeniyle beraber maternal morbidite ve 
mortalitenin en önemli nedenidir. Kliniğimizde gelişen 

HELLP sendromu olguları hipertansif ve proteinürikti. 
Sistolik ve diastolik kan basınçları ortalaması  sırasıyla  
154,08 ± 17,2 mm/hg ve 94,8 ± 12,3 mm/hg idi. Fakat 
normotansif ve  non-proteinürik olgularda da (Atipik 
HELLP)  HELLP gelişebileceği unutulmamalıdır (17,18). 
DIC, plasenta dekolmanı ve akut böbrek yetmezliği 
sık görülen komplikasyonlardır. Diğer komplikasyonlar 
arasında eklampsi, serebral hemoraji, ARDS ve 
hipovolemik şok sayılabilir. Karaciğer hematomu, 
infarktüsü ve rüptürü de tanımlanmıştır (5). Maternal 
mortalitenin en önemli nedenleri serebral hemoraji (% 
45), kardiopulmoner arrest (% 40), DIC (% 39), ARDS 
(% 28), sepsis (% 23), hepatik hemoraji (% 20), hepatik 
iskemik ensefalopatidir (% 16). Çalışmamızda fetal 
akciğer matürasyonu için antenatal steriod uygulaması 
gerektiren HELLP sendromu hastası bulunmamaktaydı. 
Pre-eklampsi olguları çoğunlukla geç başlangıçlıydı ve 
steroid uygulaması gerekmedi.

32 haftanın altında olan, doğum eylemi başlamamış 
ve Bishop skoru 5’in altında olan gebelerde sezaryen 
doğum tercih edilmelidir. Sezaryen ayrıca uygun Bishop 
skoru olmayan ve şiddetli oligo/anhidramnioz ve fetal 
büyüme geriliği olan 32 hafta altı gebelerde de tercih 
edilebilir. Bunların dışındaki vakalarda vajinal doğum 
tercih edilmelidir. (19). Bu hastalarda epidural veya 
spinal anestezi platelet sayısı 75 bin/mm³ altında 
ise anestezinin uygulanacağı alanda kanama veya 
hematom oluşma riskinden dolayı kontrendikedir 
(20). Bu nedenle bu hastalarda genel anestezi tercih 
edilmelidir. Kliniğimizde doğum şekli hastanın vital 
bulguları, doğum öyküsü ve servikal olgunluğuna göre 
planlanmaktadır. HELLP olgularımızın ikisi eski sezaryenli 
olduğundan sezaryen ile doğum tercih edildi. 20. gebelik 
haftasındaki bir hastanın gebeliği ise sonlandırıldı. Pre-
eklamptik ve HELLP gelişen olgularımızda sezaryene 
bağlı maternal morbidite gelişmedi. Hasta sayısı az 
olduğundan ve bekleme tedavisi gerektirecek  hasta 
olmadığından ablasyo plasenta, dekolman plasenta 
gibi hipertansiyona bağlı gelişebilecek komplikasyonlar 
izlemedik. Sezaryen sonrası hematom, postpartum 
kanama gibi komplikasyonlar da oluşmadı.

HELLP sendromuna bağlı mortalitenin azaltılması erken 
tanı ve hızlı tedavi ile mümkündür. Hastalar, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum, Anestezi /Reanimasyon ve 
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Yenidoğan hekimlerininin birlikte olduğu merkezlerde 
izlenmelidir.
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ÖZET
Amaç: Bir Türk popülasyonunda akromiyon tipi, os acromiale prevalansını ve akromion tipolojisinin subak-
romiyal mesafe ile ilişkisini belirlemek.
Gereç ve Yöntem: Dahil etme kriterlerini karşılayan toplam 528 hasta, os akromiale varlığı, akromiyon tipi 
ve subakromial mesafe açısından iki radyolog tarafından değerlendirildi. Akromion tipolojisi, os akromiale 
olmayan hastalarda değerlendirildi. Os akromion, subakromial mesafedeki değişiklikler istatistiksel olarak 
cinsiyet, etkilenen taraf (sağ / sol) varlığına bağlı olarak değerlendirildi. Ayrıca, subakromial mesafe ile ak-
romion türleri arasındaki ilişki araştırıldı.
Bulgular: On iki hastada (% 2.27) os akromiale vardı. Yüz on altı hastada tip I akromion (% 22.5) varken, 352 
hastada tip II akromion (% 68.2), 10 hastada tip III akromion (% 1.9) ve 38 hastada da tip IV akromion (% 7.4) 
vardı. Ortalama subakromial mesafe 6.6 mm (% 95; 6.5-6.77 mm) olarak bulundu. Akromion tipine göre, 
subakromial mesafe tip IV akromionda tip I ve II'ye göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0.02). Subakromial 
mesafede cinsiyet ve taraf açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla p = 0.309 ve 0.454).
Sonuç: Türk popülasyonunda cinsiyete ve tarafa göre subakromial mesafede anlamlı bir fark yoktu. Değer-
lendirilen Türk popülasyonunda en sık ve en yaygın akromion türü sırasıyla tip II ve tip III idi. Subakromiyal 
mesafe tip 4 akromionda daha büyüktü.

Anahtar Kelimeler: Os acromiale; Subacromial mesafe; Acromion tipoloji

ABSTRACT
Purpose: To determine the prevalence of acromion type, os acromiale, and the relation of acromion 
typology with subacromial distance in a Turkish population.
Materials and Methods: A total of 528 patients who met the inclusion criteria were evaluated in terms 
of presence of os acromiale, type of acromion, and subacromial distance by two radiologists. Acromion 
typology was evaluated in patients without os acromiale. Variations of subacromial distance depending 
on the presence of os acromion, sex, affected side (right / left) were statistically assessed. In addition, an 
association between subacromial distance and acromion types was sought.
Results: Twelve patients (2.27%) had os acromiale. One-hundred and sixteen patients had type I acromion 
(22.5%) whereas 352 had type II acromion (68.2%), 10 had type III acromion (1.9%), and 38 had type IV 
acromion (7.4%). The median subacromial distance was found to be 6.6 mm (95% CI for median; 6.5-6.77 
mm). Regarding the acromion type, subacromial distance was significantly higher in type IV acromion than 
in types I and II (p= 0.02). There was no significant difference in subacromial distance according to sex and 
side (p=0.309 and 0.454 respectively).
Conclusion: There was no significant difference in subacromial distance according to sex and side in the 
Turkish population. The most and least common types of acromion in the evaluated Turkish population 
were type II and type III, respectively. The subacromial distance was greater in type 4 acromion.  

Key Words: Os Acromiale; Subacromial distance; Acromion typology
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INTRODUCTION
Acromion can be associated with many pathologies 
in the shoulder (impingement syndrome, tendinitis, 
and rotator cuff injuries) (1). Neer emphasized the 
importance of acromion morphology by establishing a 
link between acromion morphology and subacromial 
impingement (2). Since then, research on acromion 
morphology has gradually increased. Acromion 
morphology and subacromial distance play important 
roles in impingement syndrome and related rotator 
cuff tears. Especially the acromion type and presence 
of os acromiale are factors that affect surgical decisions 
(3-5). Acromion has four morphological types, of which 
the first three were described by Bigliani et al. (6) as 
straight (type I), concave (type II), and hooked (type III) 
(6). The last is a convex type described by Vanarthos 
(7). The identification of these anatomic differences in 
the community can assist clinicians and radiologists in 
diagnosis. To the best of our knowledge and to date, 
no anatomic study has been undertaken in Turkey 
based on radiological data to evaluate subacromial 
distance and acromion typology. Inn this study, we 
aimed to determine the os acromiale prevalence and 
the relation of acromion typology with subacromial 
distance in Turkish population.
 
MATERIALS AND METHODS
Permission was obtained from the Institutional Review 
Board of our institution to perform this study. Patients 
with shoulder MR examinations between January 2017 
and January 2018 and between 18 and 85 years of age 

were included in the study (n = 670). The exclusion 
criteria were having a history of shoulder surgery (n 
= 34), trauma or fractures (n = 23), painful shoulder 
requiring medical treatment (n = 85). Total of 528 
patients were evaluated for presence of os acromiale 
and subacromial distance. Patients with os acromiale 
were excluded from the typology evaluation. Thus, 
remaining 516 patients were evaluated for relation 
of acromion typology with subacromial distance. 
The body mass index (BMI), age, side(right/left) and 
gender of the patients were recorded. All shoulder 
MRI examinations were performed on a 1.5 T scanner 
(Aera, Siemens Healthcare, Erlangen, Germany) using 
a shoulder coil. The volunteer was placed in a supine 
position on the MR examination table with the hand 
in a neutral position. Sagittal T1-weighted spin-
echo sequence, coronal and sagittal proton density-
weighted spin-echo sequence images were obtained 
(matrix, 256×256; field of view (FOV), 16 cm; slice 
thickness, 3 mm).

All shoulder MR images were assessed with a software 
(Syngo.Via console, software ver. 2.0; Siemens Medical 
Solutions, Erlangen,Germany) by two radiologists 
(G.P. and A.Y.) with six and nine years of experience 
in musculoskeletal imaging, respectively. Acromion 
types and subacromial distance were determined for 
all patients. In sagittal MRI sections for subacromial 
distance, the narrowest distance between acromion 
and glenohumeral bony structure was measured 
(Figure 1). 

Figure 1: The subacromial dis-
tance between the acromion and 
the humeral head was measured 
in the narrowest area on sagittal 
sections.
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The measurements were repeated randomly by the 
same radiologist 3 months later. Measurements of 
subacromial distances were obtained by taking the 
averages of the consecutive subacromial distance 
measurement performed by each radiologist. Acromion 
types were determined based on consensus.
 
All reported p values were calculated bidirectionally 
and a p value of <0.05 was considered statistically 
significant. All statistical analyses were performed 
using statistical software (Medcalc ver. 12, Mariagerke, 
Belgium). The normality of the data was assessed by 
the Kolmogorov-Smirnov test. The intra and inter-
agreements between the radiologists in terms of 
subacromial distance measurements were determined 
by Kappa values. The Mann-Whitney U test was used 
to compare the subacromial distance according to the 
presence of os acromiale, sex, and affected side (right 
/ left). The Kruskal-Wallis test was utilized to compare 
the subacromial distance according to acromion types. 
Body mass indexes and ages between the groups (First 
group: without and with  os acromiale, second group: 
male and female, and  third group: affected side (right 
/ left)) were compared with the T-test.
RESULTS
Two-hundred and seventeen of 528 patients were male 
(%41). The mean age of 528 patients was 48.6 (±15.05). 
Os acromiale was observed in 12 of the 528 patients 
(2.27%) (Figure 2). Five os acromiale were detected 
on the left shoulder. There were seven os acromiales 

seen in females. Among the remaining 516 patients 
without os acromiale, 116 patients had type I acromi-
on (22.5%), 352 had type II acromion (68.2%), 10 had 
type III acromion (1.9%), and 38 had type IV acromion 
(7.4%) (Figure 3).  The interobserver kappa value for 
the subacromial distance measurement was 0.62, indi-
cating a good agreement between the radiologists. The 
intraobserver kappa values for the subacromial distan-
ce measurement were 0.74 and 0.76 (respectively, ob-
server 1 and observer 2) indicating good agreements 
for radiologists.  The median subacromial distance was 
found to be 6.6 mm (95% CI for median; 6.5-6.77 mm). 
No significant difference was observed in subacromi-
al distance between the patients with and without os 
acromiale (P = 0.306). There was also no significant dif-
ference in subacromial distance between the right and 
left shoulder (P = 0.454) or between male and female 
patients (P = 0.309). There was no significant differen-
ce between the patients with and without os acromiale 
for age and body mass indexes (respectively:P=0.462 
and P=0.348). There was no significant difference bet-
ween the male and female patients for age and body 
mass indexes (respectively: P=0.386 and P=0.152). 
There was no significant difference between affec-
ted side (right / left) for age and body mass indexes 
(respectively:P=0.524 and P=0.352). According to the 
acromion type, subacromial distance was significantly 
higher in type IV acromion compared to types I and II 
(P = 0.02).

Figure 2: Os acromiale 
observed in T1-weighted 
(A) and proton–weighted 
(B) sequences.

POLAT ve ark.
Manyetik Rezonans Görüntüleme ile 

Akromiyonun Değerlendirilmesi

Bozok Tıp Derg 2019;9(4):83-7
Bozok Med J 2019;9(4):83-7



86

DISCUSSION
Pathologies of the coracoacromial region are 
associated with variations and morphology of this 
anatomical region (8). Studies have shown that among 
the four types of acromion (6, 7), the hooked type is 
associated with subacromial impingement and rotator 
cuff tears (6, 9, 10). Other authors have recognized 
the importance of this classification and used it to 
determine the frequency of each acromion type in 
different populations. In the literature review of Natsis 
et al., the prevalence of acromion types was found 
to be 5.4–67.7% for type I, 24.2–83% for type II, and 
0–42.4% for type III (11). Some acromion types causes 
subacromial impingement and rotator cuff tears (12). 
In their literature review, Kumar J. et al. reported 
the prevalence of os acromiale to range from 0.7 to 
13.2% (12). This data show that there is a significant 
difference between different populations in terms of 
prevalence of os acromiale and acromion types.

Most studies in the literature about os acromiale and 
acromion types have been conducted on cadavers or 
with volunteers, but the number of evaluated cases 
in these studies were relatively small (1, 3, 5, 8). 
Furthermore, most used X-ray images to obtain data 
but this method provides less sensitive findings (12). 
In the current study, we performed a cross-sectional 

assessment of subacromial distance by evaluating the 
shoulder MR images of patients. Thus, we were able to 
determine the narrowest subacromial distance. There 
are large differences in terms of the prevalence of os 
acromiale reported in the literature, which is probably 
due to the methodological differences. However, in 
general, the findings show that this condition is more 
common among black race as a result of  genetic 
factors (13).

Ninety Turkish cadaver scapulae were examined in a 
cadaver study performed by Coskun N et al. (14), and 
the prevalence was reported to be 1% for os acromiale, 
10% for type I acromion (flat), 73% for type II acromion 
(curved), and 17% for type III acromion (hooked) 
(14). However, the results were limited due to using 
cadavers as the study sample,lack of evaluation of 
type IV acromion, undefined relationship between 
subacromial distance and os acromiale and acromion 
morphology. In contrast, the shoulder MR images 
used in the current study allowed for a cross-sectional 
assessment and the evaluation of subacromial 
distances on coronal and sagittal planes. In addition, 
this study is significant in terms of providing the most 
comprehensive assessment in Turkey with a large case 
series.
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In conclusion, in the Turkish population evaluated, the 
most and least common acromion types were found 
to be types II and III, respectively.  In addition, there 
was no significant difference in terms of subacromial 
distance according to the presence of os acromiale, 
sex, and affected side in the Turkish population.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada orta ve ağır evre Alzheimer hastalarına bakım veren aile üyelerinin depresyon, anksiyete 
ve uyku kalitelerinin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması amaçlandı.
Materyal ve Metod: Bu prospektif, kesitsel çalışmaya orta veya ağır evre Alzheimer hastalarına bakım veren 
18-65 yaş arası, en az ilkokul mezunu olan 29 kişi ile bakım verme öyküsü olmayan 30 sağlıklı kontrol grubu 
dahil edildi.  Olgulara demografik verileri içeren anket soruları, Pitssburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Beck 
Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulandı. 
Bulgular: Alzheimer hastalarının yaş ortalaması 74,52±8,23 yıl idi. Alzheimer hastalarının 14’ü (%48,3) kadın, 
15’i (%51,7) erkekti. Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaş ortalaması 42,31±10,01, kontrol grubunun yaş 
ortalaması 37,87 ±11,08 idi. Yaşlar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,111). Gruplar arasında cinsiyet açısından 
da anlamlı fark yoktu (p=0,322). Alzheimer hastalarına bakım verenlerin BDÖ median değeri 7 (min:2, max:19) 
yıl olup sağlıklı kontrol grubunun BDÖ median değeri 10 (min:6, max:36) yıl idi. Bu fark istatiksel olarak anlam-
lıydı (p=0,001). Bakım verenlerin BAÖ median değeri 5 (min:2, max:16) yıl olup sağlıklı kontrol grubunun BAÖ 
median değeri 6 (min:4, max:17) yıl idi. Bu fark istatiksel olarak anlamlıydı (p=0,026). PUKİ toplam puanlarına 
göre bakım verenlerin  %51,7’sinde (n=15), sağlıklı kontrol grubunun %23,7’sinde (n=12) uyku kalitesi kötüydü 
ve bu fark anlamlıydı (p=0,047).  
Sonuç: Alzheimer hastalarına bakım verenlerde ölçek puanlarına göre anksiyete ve depresyon puanları daha 
yüksek bulunmuş olup ayrıca uyku kalitelerinin de daha kötü olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer; Uyku; Depresyon; Anksiyete; Bakım veren; Bakım yükü.

ABSTRACT
Objective: In this study, we aimed to compare the depression, anxiety and sleep quality of the family mem-
bers who were caring for the patients with moderate and severe stage Alzheimer’s disease.
Materials and Methods: This prospective, cross-sectional study included 29 healthy subjects aged between 
18-65 years who were caring for moderate or severe stage Alzheimer’s disease, and 30 healthy controls wit-
hout any history of caregiving. The questionnaires included demographic data, Pitssburgh Sleep Quality Index 
(PSQI), Beck Depression Inventory (BDI) and Beck Anxiety Inventory (BAI).
Results: The mean age of the patients with Alzheimer’s disease was 74.52 ± 8.23 years. Fourteen (48.3%) 
of Alzheimer’s patients were female and 15 (51.7%) were male. The mean age of caregivers in patients with 
Alzheimer’s disease was 42.31 ± 10.01, and the mean age of the control group was 37.87 ± 11.08 years. There 
was no significant difference between the ages (p = 0.11). There was no significant difference between the 
groups in terms of gender (p = 0.332). The BDI median value of the caregivers of Alzheimer’s patients was 7 
(min: 2, max: 19) years and the BDI median value of the healthy control group was 10 (min: 6, max: 36) year. 
This difference was statistically significant (p = 0.001). The median value of caregivers was 5 (min: 2, max: 16) 
years and the median value of the healthy control group was 6 (min: 4, max: 17) years. This difference was 
statistically significant (p = 0.026). According to the PSQI total scores, 51.7% (n = 15) of caregivers and 23.7% 
(n = 12) of the healthy control group had poor sleep quality and this difference was significant (p = 0.047).
Conclusion: Anxiety and depression scale scores were found to be higher in caregivers of patients with 
Alzheimer’s disease, and the quality of sleep was found to be worse.

Keywords: Alzheimer; Sleep; Depression; Anxiety; Caregiving; Caregiver burno



1. GİRİŞ
Dünyadaki hızlı yaşlanma buna bağlı olarak yaşlı 
nüfusun giderek artış göstermesi küresel bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 2050 yılına kadar 60 yaş 
ve üzerindeki nüfusun 2 milyar, 80 yaş ve üzerindeki 
nüfusun ise 400 milyon civarında olacağı tahmin 
edilmektedir (1, 2). 

Yaşlı nüfusun artması, demans hastalığı gibi yaşla 
ilişkili hastalıkların artışını beraberinde getirmektedir.  
Demansın en sık sebebi olan Alzheimer hastalığı hafıza 
kaybına yol açan nörodejeneratif bir hastalıktır (2, 3). 
Hastalık ilerleyici bir yapıda olup çeşitli evrelerden 
oluşmaktadır.  Hasta yakınlarınca verilen bakımın 
zorluğu da hastanın bulunduğu evreye göre 
şekillenmektedir. Hastaya bakım verme, bakım veren 
için zaman ve enerji tüketen, fiziksel ve psikolojik olarak 
yorucu bir görev olarak tanımlanabilmektedir (3, 4).
Alzheimer hastalarının bakım veren yakınlarında 
depresyon, anksiyete ve tükenmişliğin genel topluma 
göre daha fazla görüldüğü (5) ve bu bireylerde 
antidepresan ve anksiyolitik ilaç kullanımının sık olduğu 
bildirilmiştir (6). 

Bakım vermenin ana iki tipi olup bunlar formal bakım ve 
informal bakımdır.  Formal bakım, profesyonel bakımı 
ifade etmekte olup örneğin; özel kurumlar ve kamu 
kurumları tarafından verilen bakımlardır. İnformal 
bakım profesyonel olmayan bakımı ifade etmekte 
olup örneğin; eş, çocuklar, dost ve akraba tarafından 
karşılığında ücret alınmadan verilen profesyonel 
olmayan bakımdır (3). 
Literatürde az sayıda çalışmada Alzheimer 
hastalarına bakım verenlerde uyku kalitesini kötü 
olduğu bildirilmiştir (7). Ülkemizde bilebildiğimiz 
kadarıyla bu konuda çalışmaya rastlanmadı. Bununla 
birlikte ülkelerin sosyal olanakları bu bakım yükünü 
etkileyeceğinden ülkemizde bu konuyla ilgili çalışmalara 
ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
Bu çalışmada orta ve ağır Alzheimer hastalarına informal 
bakım veren aile üyelerinin anksiyete, depresyon ve 
uyku kalitesinin incelenmesi amaçlanmıştır

2. MATERYAL VE METOD
Bu prospektif, kesitsel olgu-kontrol çalışması 01 
Haziran 2018 ve 01 Mayıs 2019 tarihleri arasında 

üçüncü basamak bir hastanede Nöroloji ve Psikiyatri 
polikliniklerinde yapılmıştır. Çalışma süresince 
Helsinki Deklarasyonu ilkelerine bağlı kalınmış ve tüm 
katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onamı alınmıştır. 
Çalışma Yozgat Bozok Üniversitesi Etik Kurulu 
tarafından onaylanmıştır (protokol numarası: 2017-
KAEK-189_2018.06.06_07).

2.1 Çalışma Popülasyonu
Orta ve ileri evre Alzheimer tanısı alan 29 hastanın 
bakım vereni ile bakım verme öyküsü olmayan 30 
sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Bu çalışmaya, 
International DSM-5 kriterlerine (8) göre Alzheimer 
tanısı ile klinikte takibi yapılan hastalar alındı ve 
Demansın Klinik Evrelendirilmesi Ölçeği (CDR) ile 
evrelendirildi. Hastaların demans derecesi hafif, orta 
ve ileri evre olmak üzere sınıflandırıldı.  Orta ve ağır 
evre de olan hasta yakınları aynı evde yaşama şartı ile 
çalışmaya dahil edildi.

Uyku hastalığı öyküsü olmayan, 18-65 yaş arası, en 
az ilkokul mezunu olan, anketleri doldurabilecek ve 
araştırma yönergesini anlayabilecek zihinsel yetilere 
sahip bakım verenler çalışmaya katılmıştır. Alkol-madde 
ve kafein bağımlılığı bulunanlar, kronik fiziksel hastalığı 
bulunanlar, düzenli uyku ilacı kullananlar, epilepsi 
tanısı olanlar, bilişsel becerileri etkileyen nörolojik 
hastalık öyküsü bulunanlar,  uyku bozukluğuna neden 
olabilecek fiziksel veya psikiyatrik hastalığı bulunanlar 
çalışmaya alınmadı. Ayrıca gebelik ve emzirme 
döneminde olanlar, vardiyalı işte çalışanlar çalışma 
dışı bırakıldı. Alzheimer hastalarına bakım verenler 
ve kontrol grubuna Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi 
(PUKİ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete 
Ölçeği (BAÖ) uygulandı.

Kontrol grubu: Örneklem grubuyla yaş ve 
cinsiyet açısından uyumlu 30 sağlıklı gönüllüden 
oluşturulmuştur. Bakım verenlere uygulanan tüm 
dışlama kriterleri uygulandı. Ayrıca yaşadığı evde 
Alzheimer tanısı olanlar da çalışma dışı bırakıldı.

2.2. Değerlendirme araçları
2.2.1.Veri Toplama Formu
Araştırmacılar tarafından hazırlanmış Veri Toplama 
Formu çalışmanın amacına dönük olarak, hastaların, 
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hastalara bakım verenlerin ve sağlıklı gönüllülerin 
yaşam öykülerine ilişkin soruları içeren ayrıntılı görüşme 
formudur. Hastalarına bakım verenlerin ve sağlıklı 
kontrol grubunun genel bilgilerini içermektedir. İlk 
başvuruda uygulanan bu formda yaş, cinsiyet, medeni 
durum, öğrenim seviyesi, alışkanlıklar, kullandığı ilaçlar 
ve eşlik eden hastalık öyküsü yer almaktadır.

2.2.2. Beck Depresyon Ölçeği 
Depresyonda görülen bedensel, duygusal, bilişsel 
ve motivasyon ile ilgili semptomları değerlendirmek 
amacıyla Beck ve ark. (9) tarafından geliştirilmiştir. 
BDÖ, 21 tane kendini değerlendirme cümlesi içeren bir 
ölçektir ve her belirti kategorisinde dört ayrı seçenek 
vardır. Her madde 0-3 arasında puanlanmaktadır ve 
toplam puan 0-63 arasında değişmektedir. Şiddet olarak 
0-9=minimal, 10-16=hafif, 17-29=orta, 30-63=şiddetli 
olarak yorumlanmaktadır. Ülkemizde geçerlilik ve 
güvenilirlik Hisli ve ark. (10) tarafından yapılmıştır.  

2.2.3. Beck Anksiyete Ölçeği 
Kişinin yaşadığı anksiyete belirtilerinin yaygınlığını 
ölçmek amacıyla Beck ark. (11) tarafından geliştirilmiştir. 
Öz bildirime dayalı olan BAÖ, 21 maddeden oluşmakta, 
her madde 0 ile 3 arasında puanlanmakta ve toplam 
puan 0 ile 63 arasında değişmektedir. Ölçekten 
alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin yaşadığı 
anksiyetenin şiddetini göstermektedir. 8-15 puan=hafif 
düzeyde anksiyete, 16-25 puan=orta düzeyde 
anksiyete, 26-63 puan=şiddetli düzeyde anksiyete 
olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde geçerlilik 
ve güvenirlik çalışması Ulusoy ve ark. (12) tarafından 
yapılmıştır.

2.2.4. Pitssburgh Uyku Kalitesi İndeksi
PUKİ, Buysse ve ark. (13) tarafından geliştirilmiş olup, 
Ağargün ve ark. (14) tarafından Türkçe geçerlilik ve 
güvenilirlilik çalışması yapılmıştır. PUKİ geçmiş bir aylık 
sürede uyku kalitesini ve bozukluğunu değerlendiren, 
19 maddelik bir öz bildirim ölçeğidir. Toplamda 24 
sorudan oluşmaktadır. 19 soru kişinin kendi bildirimini, 
5 soru ise eş veya yatak arkadaşı tarafından yanıtlanan 
soruları içermektedir. Ölçeğin puanlanan 18 sorusu 7 
bileşenden oluşur. Bu alt bileşenler Öznel Uyku Kalitesi, 
Uyku Latansi, Uyku Süresi, Alışılmış Uyku Etkinliği, 
Uyku Bozukluğu, Uyku İlacı Kullanımı ve Gündüz İşlev 

Bozukluğu’ndan oluşmaktadır. Her bir bileşen 0-3 puan 
üzerinden değerlendirilir. 7 alt bileşenin toplam puanı 
ölçek toplam puanını verir. PUKİ toplamda 0-21 puan 
arasında bir değere sahiptir. Yüksek değerler uyku 
kalitesinin kötü, uyku bozukluğu seviyesinin yüksek 
olduğunu gösterir. Toplam puanın 5 ve üzerinde olması 
klinik olarak uyku kalitesinin kötü olduğunu gösterir.
     
2.2.5.  İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz SPSS 22.0 (Statistical Package for 
Social Sciences, IBM Inc., Chicago, IL, USA) paket 
programı kullanılarak yapıldı. Sürekli değişkenlerin 
normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilks testi ile test 
edildi. Sürekli değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri 
ortalama ± SD veya median (min-max) olarak ifade edildi. 
Kategorik değişkenler için ki-kare analizleri kullanılarak 
karşılaştırıldı. Sürekli değişkenler açısından gruplar 
arasındaki istatistiksel fark parametrik değişkenler 
için Student-t ve parametrik olmayan değişkenler için 
Mann Whitney U testi ile incelendi. Gruplar arasında 
korelasyonun varlığı Spearman korolasyon testi ile 
belirlendi.  Tüm testler için istatistiksel anlamlılığın 
eşiği olarak p<0.05 kabul edildi.

3. SONUÇLAR
3.1. Demografik Özellikler
3.1.1. Hastaların demografik özellikleri   
Alzheimer hastalarının yaş ortalaması 74,52±8,23 
yıl idi. Alzheimer hastalarının 14’ü (%48,3) kadın, 
15’i (%51,7) erkekti. Alzheimer hastalarının eğitim 
düzeyinin median değeri 7 (min:0, max:15) yıl idi. 
Alzheimer hastalarına ilk tanı konduğundan çalışmaya 
alındığı güne kadar geçen sürenin median değeri 7 
(min:3, max:11) yıl idi.  Alzheimer hastalarının SMMT 
(Standardize mini mental test) puanı ortalaması 
10±3,823 idi.

3.1.2. Bakım verenlerin ve kontrol grubunun 
demografik özellikleri   
Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaş ortalaması 
42,31 ±10,01, kontrol grubun yaş ortalaması 37,87 
±11,08 idi. Yaşlar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,111). 
Bakım verenlerin21’i (%72,4) kadın, 8’i (%27,6) erkek 
olup sağlıklı kontrol grubunun 17’si (%56,7) kadın, 13’ü 
(%43,3) erkekti. Cinsiyet açısından gruplar arasında 
anlamlı fark yoktu (p=0,322). Bakım verenlerin eğitim 
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düzeyi median değeri 5 (min:5, max:15) yıl olup sağlıklı 
kontrol grubunun median değeri 7 (min:5, max:17) yıl 
idi. Bu fark istatiksel olarak anlamlı değildi (p=0,372).
3.2. Anksiyete ve depresyon ölçek sonuçları
Alzheimer hastalarına bakım verenlerin BDÖ median 
değeri 7 (min:2, max:19) yıl olup sağlıklı kontrol 
grubunun BDÖ median değeri 10 (min:6, max:36) 
yıl idi. Bu fark istatiksel olarak anlamlıydı (p=0,001). 
Bakım verenlerin BAÖ median değeri 5 (min:2, max:16) 
yıl olup sağlıklı kontrol grubunun BAÖ median değeri 
6 (min:4, max:17) yıl idi. Bu fark istatiksel olarak 
anlamlıydı (p=0,026).

3.3. Uyku kalitesi ölçeği analiz sonuçları
PUKİ toplam puanlarına göre Alzheimer hastalarına 

bakım verenlerin %51,7’sinde (n=15), sağlıklı kontrol 
grubunun %23,7’sinde (n=12) uyku kalitesi kötüydü ve 
bu fark anlamlıydı (p=0,047).  

Grupların Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi toplam 
puanları ve alt ölçek puanları karşılaştırması Tablo 1' de 
gösterilmiştir.

3.4. Uyku kalitesi ölçek puanları ile BAÖ ve BDÖ 
puanları arasında korelasyon analizi
Bakım verenlerin PUKİ toplam puanları ve alt birleşenleri 
ile BAÖ ve BDÖ puanları arasındaki korelasyon analizi 
Tablo 2’ de gösterilmiştir.

Grup 1 Grup 2 p

PUKİ 
Toplam 6 (min:0, max:16) 3 (min:0, max:12) 0.029

Öznel uyku kalitesi 1 (min:0, max:3) 1 (min:0, max:3) 0.133

Uyku latansı 1 (min:0, max:3) 1 (min:0, max:2) 0.192

Uyku 
süresi 1 (min:0, max:3) 1 (min:0, max:2) 0.105

Alışılmış uyku etkinliği 1 (min:0, max:3) 0 (min:0, max:12) 0.264

Uyku bozukluğu 1 (min:0, max:3) 0 (min:0, max:2) 0.009

Uyku ilacı kullanımı 0 (min:0, max:0) 0 (min:0, max:2) 1

Gündüz işlev bozukluğu 0 (min:0, max:3) 0 (min:0, max:2) 0.233

PUKİ: Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi, Grup 1: Alzheimer hastasına bakım verenler, Grup 
2: Sağlıklı kontrol grubu

Tablo 1. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi toplam puanları ve alt ölçek puanları 
karşılaştırılması (median).

Öznel 
uyku 
kalitesi

Uyku 
latansı

Uyku 
süresi

Alışılmış 
uyku 
etkinliği

Uyku 
bozukluğu

Gündüz 
işlev 
bozukluğu

PUKİ 
To-
plam

BDÖ
r:değeri 0,639 0,532 0,368 0,292 0,634 0,639 0,654

p:değeri  0,001 0,003 0,050 0,124 <0,001 <0,001 <0,001

BAÖ
r:değeri 0,431 0,556 0,498 0,378 0,464 0,648 0,745

p:değeri 0,019 0,002 0,006 0,170 0,011 <0,001 0,000

BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, BAÖ: Beck Anksiyete Ölçeği, PUKİ: Pittsburgh uyku kalitesi indeksi,

Tablo 2. Alzheimer hastalarına bakım verenlerin BDÖ ve BAÖ ile PUKİ toplam ve alt birleşen puanları 
arasındaki korelasyon
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4. TARTIŞMA
Çalışmamızda bakım verenlerde kadın sayısı daha 
fazlaydı. Ülkemizde yapılan bir çalışmada bakım 
verenlerin %86’sı, diğer bir çalışmada %67,6’sı kadındı 
(15, 16). Bunun sebebi ülkemizde kültürden etkilenen 
ve şekillenen toplumsal bakış açısı olabilir.  “Anne” 
sıfatı ile doğduğuna inanılan kadınların, erkeklere 
oranla daha merhametli, daha hassas olduklarına 
inanılması ve bu nedenle bakım verme görevine daha 
uygun olduklarının düşünülmesinden ve ülkemizdeki 
erkeklerin çalışma oranın kadınlardan daha yüksek 
olmasından (17) kaynaklanabileceği düşünülebilir.
Bu çalışmada Alzheimer hastalarına bakım verenlerde 
depresyon ve anksiyete puanları kontrol grubuna göre 
anlamlı derecede yüksek bulundu.  Uzun süreli bakım 
verme kişilerin sosyoekonomik durumunu, psikolojik 
ve fiziksel sağlığı etkileyen bir süreçtir. Bakım verenler 
gerekli desteği almadıklarında yaşadığı yük sebebiyle 
depresyon, anksiyete, tükenmişlik, ekonomik güçlükler 
ve sosyal izolasyon gibi sonuçlarla karşılaşabilirler (18). 
Depresyon bakım verenlerde sık görülen, bakım 
verenlerin yaşam kalitelerini düşüren olumsuz 
sonuçlardan biridir (18). Bir çalışmada bakım 
verenlerde %42 oranında depresyon ve %76 gibi 
yüksek bir oranda anksiyete geliştiği bildirilmiştir (19). 

Depresyon ve anksiyete çok sık görülen hastalıklardır 
(20). Psikiyatrik bozukluklarda uyku değişkenleri en 
fazla depresif bozukluğu olan hastalarda araştırılmıştır. 
Uyku ve depresif bozuklukların ilişkisi karmaşık ve 
güçlüdür, depresyon uyku sorunlarına yol açabileceği 
gibi, uyku sorunları da depresyona neden olabilir ya da 
eşlik edebilir (21, 22).

Anksiyete bozukluklarında uyku sorunları, özellikle 
uykuyu başlatma ve sürdürme güçlüğü sıklıkla 
görülür. Uyku sorunları anksiyete bozuklukları ile 
görülebilmekle birlikte anksiyetenin nedeni ya da 
sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Uyku yoksunluğu 
anksiyete bulgularına yol açabilir. Aynı zamanda 
anksiyete bozukluklarında bireyin içinde bulunduğu 
gerginlik hissi, uykunun başlangıcında olması gereken 
gevşemeye engel olabilir (22, 23).

Bu çalışmadaki depresyon ve anskiyete düzeyleri 
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi toplam puanı ile 

korele bulundu. Yapılan çalışmalar depresyonun 
ve anksiyetenin Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ile 
ilişkili olduğunu göstermiştir (24, 25). Bu çalışma 
da Alzheimer hastalarına bakım verenler de benzer 
şekilde depresyonun ve anksiyetenin uyku ile ilişkili 
olduğunu göstermiştir.

Bu çalışmada PUKİ puanlarına göre bakım verenlerde 
uyku kalitesi daha kötü bulundu. Literatürde Amerika 
Birleşik Devletlerinde yapılan bir çalışmada Alzheimer 
hastalarına bakım verenler de uyku problemlerinin 
daha sık görüldüğü bildirilmiştir (26). Alzheimer olan 
kişiler de gece boyunca sık uyanma, çok erken uyanma, 
huzursuz uyku ve obstruktif sleep apne sık görülür 
(7, 26, 27). Alzheimer hastalarının gece davranışları 
sebebiyle bakım verenlerin %63’ünde uyku bozukluğu 
oluşturduğu bildirilmiştir (7). Bu çalışmanın sonuçları 
ve literatür birlikte değerlendirildiğinde Alzheimer 
hastalarında bakım verenlerin uyku bozukluğunun tek 
bir nedene bağlanamayacağı ve bu konuda daha fazla 
çalışma yapılması gerektiği sonucu çıkarılabilir.
Bu çalışma da bakım verenlerin hastalar ile birlikte 
değerlendirilmesi gerekliliğinden dolayı çalışmaya 
katılan bakım veren sayısının düşük olması çalışmamızın 
kısıtlılığıdır.

Bilebildiğimiz kadarıyla ülkemizde Alzheimer 
hastalarında bakım verenlerin uyku kalitesini 
değerlendiren çalışmaya rastlanmadı. Ülkelerin 
sosyokültürel yapılarının farklı olması, ayrıca 
devletlerin hastalara ve bakım verenlere tanıdığı 
sosyal ve psikolojik destekler farklılık göstermektedir. 
Bu nedenlerden dolayı ülkemizde bu konuda yapılacak 
yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülebilir. 

Bu bilgiler ışığında, klinisyenler sadece Alzheimer 
hastalarının psikolojik ve uyku problemlerine 
odaklanmakla kalmamalı, Alzheimer hastalığını 
toplumsal ve ailesel bir mesele olarak ele alıp aynı 
zamanda bu hastalara bakım verenlerin yaşadığı 
psikolojik problemlere ve uyku problemlerine daha 
fazla dikkat etmelidir. 
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ÖZET
Giriş: Gebelikte ilaçların farmakokinetiği ve farmadinamiği değişebilir. Bu yüzden bu hastalar genellikle yoğun 
bakımda takip edilirler. Erken dönemde gelişen komplikasyonlar yoğun bakımda takip ve tedaviyi yapan hekim 
için bir sorun olmakla beraber geç dönemde hastalar yalnızca kadın doğum uzmanları tarafından takip ve te-
davi edildiği için geç dönem komplikasyonlar yeterince bilinmemektedir. Çalışmamızda en sık karşılaşılan ilaç 
intoksikasyonları ve gelişen komplikasyonları incelenmiştir.
Materyal metot: Son beş yıl içerisinde hastanemize ilaç intoksikasyonu nedeniyle başvuru yapan gebeler ret-
rospektif olarak incelendi. Hastane arşivleri gebelik süresince ve yeni doğanda erken dönemde gelişen morta-
lite ve morbidite açısından araştırıldı.
Bulgular: İlaç intoksikasyonu nedeniyle başvuran 116 hastanın yüzde yetmiş beşi yoğun bakımda tedavi edil-
mişti. Konsültasyon notlarıan göre bu hastaların %47.4ü ilacı intihar amacı ile kullanmıştı ve %52.58’i yanlışlıkla 
aşırı doz aldıklarını belirtmişti. İntoksikasyon vakalarında en sık kullanılan ilaç %28.4 ile prenatal multivitamin-
lerdi. Bunu parasetamol, antibiyotikler, opioid olmayan analjezikler izledi. Yirmi sekiz hastada birden fazla 
ilaç kullanımı vardı. 15 hasta başka bir merkeze sevk edildi. Beş hastada erken doğun veya düşük gözlendi ve 
durum iki hastada ölümcül sonuçlandı. 
Sonuç: Gebelerde ilaç intoksikasyonları genellikle kendi ilaçları ile gerçekleşmektedir. Bu ilaçların doz aralıkları-
nın geniş olması sayesinde mortalite oranları düşük bulunmuştur. Gebelik uzun bir süreçtir ve kullanılan ilacın 
bu sürece etkisinin tespiti zor olabilmektedir. Bu yüzden gerçek morbidite oranları net değildir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik; İlaç intoksikasyonu; Erken komplikasyonlar

ABSTRACT
Background and aim: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs may vary in pregnancy. Therefore, 
these patients are usually followed up in intensive care. Although early-term complications due to intoxication 
are usually a challenge for the physician in the intensive care unit, late-term effects are unknown by inten-
sivists and only followed by a gynecologist. In our study, commonly used drugs and complications related to 
intoxication were investigated.
Methods: In the last 5 years, pregnant patients who admitted to our hospital with drug intoxication were 
evaluated retrospectively. The hospital archives were investigated in these patients for the mortality and mor-
bidity due to intoxication, in the pregnancy period, the postnatal first month and the effects on the newborn.
Result: Seventy five percentof 116 pregnant women who admitted to our hospital due to drug intoxication 
were followed up in the intensive care unit. According to the consultation notes, 47.4% of the patients were 
useddrugs for the purpose of suicide and the 52.58% patientswere used inadvertently. The most commonly 
used drugs were prenatal vitamin drugs(28.4%), paracetamol (21.5%), antibiotics (12%) and non-opioid anal-
gesics 6.8%, There was more than one drug use in 28 patients. Fifteen of the patients were referred to another 
center. Five patients had premature labor or miscarriage. In two patients, the condition was mortal.
Conclusion: Drug intoxications in pregnant women are usually carried out by the drugs they use. The mortality 
rate was found to be low because the therapeutic ranges of these drugs were broad Pregnancy is a long pro-
cess and it may be difficult to establish a relationship between possible complications and drug intoxication 
during pregnancy.Therefore the true morbidity rate is not clear.

Keywords: Pregnancy; Drug intoxication; Early complications
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INTRODUCTION
In pregnant women, pharmacokinetics and dynamics 
of drugs differ from other patients because of the 
physiological changes (4).

In addition, these physiological and environmental 
changes may trigger a change in mental or emotional 
status in pregnant women (1).

Misused doses in daily drug supplementation and 
cases of suicide purposed intoxication due to emotional 
changes in pregnancy may be the reason for applying 
to emergency services and intensive care unit.

In a study conducted by the toxicology research 
consortium, it was emphasized that 0.6% of all 
intoxication cases in the United States were pregnant 
however 80% of these patients were symptomatic 
and require treatment (5). This increases the rate of 
hospitalization and the importance of treatment in 
pregnant women who apply due to intoxication.

The aim of our study is to make a retrospective analysis 
of drug-induced intoxication cases in our province.

METHODS
After Bozok University ethical committee approval 
(2017-KAEK-189_2019.06.19_10) pregnant women 
admitted to the Bozok University Hospital emergency 
department and intensive care units between 
01.05.2014-01.05.2019 were evaluated retrospectively.
Hospital archives and electronic files of the patients 
were scanned and epicrisis, anamnesis, consultation 
notes and treatment notes were perused.

The causes of overdose in patients, whether they use 
the drugswith the purpose of suicide or dosing error 
and the type of drug used were examined.

In addition, complications, mortality and morbidity on 
pregnant and fetus were investigated.

Patients whose files could not be accessed or whose 
drug was unknown were not included in the study.

RESULTS
In the last five-year period, 116 patients with available 
information were identified during archival screening.
Between these dates, %0.7 of total admissions to 
emergency department was due to drug intoxication 
or overdose. %5of total drug intoxication or overdose 
patients were pregnant.

Of the 116 pregnant and intoxicated patients identified, 
55 patients (47.4%) had used drugs or drugs for the 
purpose of suicide and the 52.58% patient was used 
inadvertently.

33 patients (28.4%) presented with intoxication due 
to prenatal vitamin drugs. Multivitamin drugs were 
the most common drug group in suicide - related 
admissions.

This was followed by Paracetamol 21.5%, antibiotics 
12% and Non-opioid analgesics 6.8%, Oral contraceptive 
3.4%, iron supplementation 3.4% respectively.

15.5 % of the patients used 2 drugs together and 8% 
used Three or more drugs combined.3 of them used 
multivitamins, antibiotics and analgesics together.

The most commonly used drugs for suicide in pregnant 
women are presented at Table 1.

Table 1: The most common drugs in intoxication-related 
applications

One patient stated that she was taking more than one 
drug, but she did not know their names.

Drugs Number of 
patients (n=116)

Percents (%)

Prenatal multivitamins 33 28.4 %

Paracetamol 25 21.5%

Two drug Combination 18 15.5%

Antibiotics 14 12%

Three and more drugs 
Combination

10 8%

Non-opioid analgesics 8 6.8%

Oral contraseptif 4 3.4%

Iron perpetrates 4 3.4%
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Fifteen patients were referred to other centers. The 
reasons for referral were dialysis requirement and lack 
of empty beds in intensive care. Prognosis was mortal 
in 2 referred patients.

Five patients had premature labor or miscarriage.
51% of the patients (n=60) were in the 1st trimester, 
25% in the 2nd trimester (n=29) and 23% in the 3rd 
trimester (n=27).The mean gestational week was 18.16 
±6.05 week.

There was no congenital anomaly in any fetus including 
a baby born prematurely.

DISCUSSION
In cases of drug intoxication in pregnant women, 
suicidal drug use was found to be more than accidental 
overdose. Fortunately, the majority of pregnant 
women, even for suicide purposes, used their own 
medications. Therefore the mortality rate may be low.
The drugs used in pregnancy are observed as reliable 
or innocent drugs when examined the effect on the 
fetus.

The dosage ranges of these drugs are also relatively 
wide. When used alone, overdose may have less 
negative effects on mother and fetus.
In our study, the majority of patients were poisoned 
with their own drugs (6).

Likewise in a study supporting this data, iron intoxication 
has been reported as the second most common cause 
of drug poisoning among pregnant women (7).

But in our patients, multivitamin use was prominent, 
while iron use was lower in the list.
In the Toxicology Investigators Consortium study the 
most common cases of intoxication were with non-
opioid analgesics (5).

In a study by Metz et al., Self-harm to the causes of 
death in pregnant women were almost one third of the 
causes of death in pregnancy (3) In this study, it was 
stated that drug addiction and psychiatric problems 
in pregnant women may increase drug-induced 
intoxication rate.

These patients often require intensive care follow-
up. Because the combination of these drugs and the 
possibility of mixing with other drugs that are not 
specified after use in the suicide make it difficult to 
predict the results.

Uzkeser et al. Found that pregnant patients were 
treated more inpatient than non-pregnant patients 
and consequently treatment costs increased (6).

In a study examining ante partum depression in 
pregnant women, it was found that depression was 
observed most frequently in the third trimester. 
Differently in our study, the majority of the applications 
for intoxication were in the first trimester (8).

In a Danish study, the rate of miscarriage in pregnancies 
admitted due to intoxication was doubled compared to 
the normal population. No fetal anomaly was found in 
the patients in this study as in our study. Also in another 
study, deaths doubled between 2005 and 2014 due to 
drug-induced pregnancy problems in pregnant. Use of 
opioid drugs has been identified as the most common 
cause of death. Increasing drug addiction seems to 
have negative effects on pregnant women also (9).

Intoxication patients are usually followed by intensive 
care specialists or anesthesiologists.Pregnancy-related 
issues are consulted to gynecologists.Therefore, early 
complications are a challenge for anesthesiologists.
However, pregnancy is a long process. These 
patients' follow-up and problems after discharge are 
problematic for gynecologists. The adverse effects of 
late complications and intoxications after this stage on 
the fetus are not fully known to anesthesiologists.

CONCLUSION
When pregnant women have poisoning, early 
intervention has paramount importance for the fetus 
as well as to the mother.

Since the majority of intoxications are observed in 
early pregnancy, late complications on the fetus are 
difficult to detect.
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In these cases, multidisciplinary study and long-term 
follow-up after discharge seem necessary.
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ÖZET
Giriş: Laparoskopik histerektomi jinekolojik operasyonlar içinde sık uygulanan cerrahi bir prosedürdür. Lapa-
roskopik histerektomi öncesi yapılan mekanik barsak hazırlığı açısından farklı görüşler bulunmaktadır. Biz bu 
çalışmada, benign jinekolojik patolojiler nedeniyle yapılacak laparoskopik histerektomi öncesi mekanik barsak 
hazırlığı yapılmasının gerekli olup olmadığını incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, benign jinekolojik nedenlerle Haziran 2017 ve Haziran 2018 tarihleri arasında 
laparoskopik histerektomi ameliyatı yapılan 63 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastaların 
24’ünde barsak hazırlığı yapılmadığı 39’unda ise mekanik barsak hazırlığı yapıldığı tespit edilmiştir. Hastaların 
yaş, parite, vücut kitle indeksi, geçirilmiş cerrahi öyküsü, histerektomi endikasyonları, operasyon süresi, uterus 
ağırlığı, hastanede yatış süreleri, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Hastaların demografik verileri incelendiğinde yaş, parite, vücut kitle indeksi ve geçirilmiş pelvik 
cerrahi öykü arasında fark yoktur (p>0.05). Histerektomi endikasyonlarına bakıldığında myoma uteri, ilaca 
dirençli menometroraji, adneksiyal kitle, servikal displazi ve kronik pelvik ağrı arasında istatistiksel anlamlı 
fark izlenmemiştir. Operasyon süresi, barsak hazırlığı yapılan hastalarda barsak hazırlığı yapılmayan hastalara 
göre istatistiksel anlamlı olarak daha kısa bulunmuştur (p<0.05). Perioperatif ve postoperatif komplikasyonlar 
açısından bakıldığında fark bulunmamıştır (p>0.05).
Sonuç: Literatürde benign jinekolojik nedenlerle histerektomi yapılan hastalar için mekanik barsak hazırlığı-
nın gerekip gerekmediği hakkında farklı görüşler mevcuttur. Bizim çalışmamızda mekanik barsak hazırlığı ya-
pılmasının perioperatif ve postoperatif komplikasyon oranını değiştirmediği fakat operasyon süresini anlamlı 
derecede kısalttığı görülmüştür. Bundan dolayı uygun hastalara operasyon öncesi barsak hazırlığı yapılması 
faydalı olabilir.

Anahtar kelimeler: Laparoskopik histerektomi; Mekanik barsak hazırlığı; Jinekolojik operasyon.

ABSTRACT
Aim: Laparoscopic hysterectomy is a common surgical procedure in gynecologic operations. There are diffe-
rent opinions in terms of mechanical bowel preparation before laparoscopic hysterectomy. In this study, we 
aimed to investigate whether mechanical bowel preparation is necessary before laparoscopic hysterectomy 
due to benign gynecologic pathologies.
Materials and Methods: In this study, the data of 63 patients who underwent laparoscopic hysterectomy 
between June 2017 and June 2018 for benign gynecological reasons were analyzed retrospectively. It was de-
termined that 24 patients had no bowel preparation and 39 patients had mechanical bowel preparation. Age, 
parity, body mass index, previous surgical history, hysterectomy indications, operation time, uterine weight, 
length of hospital stay, intraoperative and postoperative complications were compared.
Results: When demographic data of the patients were examined, there was no difference between age, parity, 
body mass index and previous pelvic surgery history (p> 0.05). When hysterectomy indications were exami-
ned, no statistically significant difference was observed between myoma uteri, drug-resistant menometrorr-
hagia, adnexal mass, cervical dysplasia and chronic pelvic pain. Operative time was significantly shorter in 
patients who had bowel preparation compared to patients without bowel preparation (p <0.05). There was no 
difference between perioperative and postoperative complications (p> 0.05).
Conclusion: There are different opinions in the literature regarding the need for mechanical bowel prepara-
tion for patients undergoing hysterectomy for benign gynecological reasons. In our study, mechanical bowel 
preparation did not change the perioperative and postoperative complication rates, but it significantly redu-
ced the operation time. Therefore, preoperative bowel preparation may be useful for appropriate patients.

Key words: laparoscopic hysterectomy; mechanical bowel preparation; gynecological operation.
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GİRİŞ
Histerektomi elektif jinekolojik operasyonlar içinde en 
sık uygulanan cerrahi prosedürdür (1).  Histerektomi 
operasyonu için abdominal, vajinal veya laparoskopik 
yöntemler kullanılır. Laparoskopik histerektomi 
ilk kez abdominal histerektomiye alternatif olarak 
1989 yılında Reich tarafından tanımlanmıştır (2). 
Laparoskopik histerektomi, daha hızlı iyileşme süresi, 
daha az kesi yeri enfeksiyonu oranı, daha erken taburcu 
olma nedenlerinden dolayı yıllar içinde artan bir 
şekilde uygulanmış ve artık bugün jinekoloji pratiğinin 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir (3). Bu 
avantajlarının yanısıra öğrenme eğrisinin uzun sürmesi 
ve operasyon süresinin uzaması önemli bir dezavantaj 
olarak karşımıza çıkmaktadır (4). 

Mekanik barsak hazırlığı (MBH), bağırsak içeriği 
miktarının kimyasal veya fiziksel yollarla azaltıldığı bir 
işlemdir. Abdominopelvik cerrahide, cerrahi alanın daha 
iyi görülmesini sağladığı, bağırsak maniplasyonlarını 
kolaylaştırdığı ve bağırsak zedelenmesi olursa fekal 
kontaminasyon riskinin azaltmasından dolayı avantajlar 
sağladığı düşünülmektedir (5). Ancak elektif kolon 
ameliyatlarında cerrahi alan enfeksiyonu, anastomoz 
kaçağı veya cerrahi alanın intraoperatif kontaminasyon 
riskini azalttığı gösterilememiştir (6). Ayrıca rektum 
ve uterusun yakın komşuluğundan dolayı rektumun 
gayta ile dolu olması büyük uteruslarda cerrahi saha 
ekspojurunu bozabilmektedir. Rektum boş olduğunda 
douglas daha iyi değerlerendirilebilir ve rektumun 
geriye doğru manuplasyonuna gerek kalmaz (7). 

Literatürde, laparoskopik histerektomi öncesi mekanik 
barsak hazırlığı açısından farklı görüşler bulunmaktadır. 
Bizim çalışmamızdaki amacımız benign jinekolojik 
patolojiler nedeniyle yapılan laparoskopik histerektomi 
operasyonlarında mekanik barsak hazırlığı yapılmasının 
gerekli olup olmadığını incelemektir.
 
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada, benign jinekolojik nedenlerle Haziran 
2017 ve Haziran 2018 tarihleri arasında laparoskopik 
histerektomi ameliyatı yapılan 63 hastanın verileri 
retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastaların 24’ünde 
mekanik barsak hazırlığı yapılmadığı 39’unda ise 
mekanik barsak hazırlığı yapıldığı tespit edilmiştir. 

Hastaların yaş, parite, vücut kitle indeksi, geçirilmiş 
cerrahi öyküsü, histerektomi endikasyonları, 
operasyon süresi, uterus ağırlığı, hastanede yatış 
süreleri, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları 
karşılaştırılmıştır. Operasyon süresi, cilde yapılan ilk 
insizyon ile cilde atılan son sütür arasındaki süre olarak 
hesaplanmıştır.
Her iki gruptaki hastalarda preoperatif 6 saat önceden 
oral alım tamamen kesilmiştir. mekanik barsak hazırlığı 
yapılmayan hastalara herhangi bir diyet önerilmemiştir 
ve mekanik barsak hazırlığı için herhangi bir ilaç 
verilmemiştir. MBH yapılan grupta preoperatif 2 gün 
boyunca bol sıvı tüketmesi, düşük lif içeren diyet ile 
beslenmesi gerektiği anlatılmıştır ve preoperatif 2 saat 
önce rektal lavman yapılmıştır. Tüm hastalara anestezi 
indüksiyonu ile eşzamanlı olarak kiloya göre 1 veya 2 gr 
IV sefazolin profilaktik antibiyotik yapılmıştır. Penisilin 
alerjisi bulunan hastalara klindamisin yapılmıştır. Tüm 
operasyonlar aynı cerrah tarafından yapılmıştır.

Cerrahi Teknik
Bütün operasyonlar genel anestezi altında ve dorsal 
litotomi pozisyonunda yapılmıştır. Hastaların hepsinde 
operasyona başlamadan önce nazogastrik tüp ile 
mide dekomprese edilmiş ve mesaneye foley sonda 
takılmıştır. Serviksin çapına ve uterusun boyutuna 
göre uygun vajinal maniplatör uterin kaviteye 
yerleştirilmiştir. Uterin manipülatör olarak VCare 
uterin manipülatör (Conmed, NY, USA) kullanılmıştır. 
Umblikus iç kısmından 1 cm’lik vertikal insizyon ile 
cilt kesilmiştir. Ardından her iki paraumbilikal alandan 
çamaşır klempleri ile tutulup yukarı kaldırılarak 
umblikustan batına girilmiştir. Batına, Verres iğnesi ile 
veya direk 10 mm trokarla giriş yapılmıştır. Yaklaşık 
4 lt CO2 insuflasyonu yapılarak pnömoperitoneum 
sağlandıktan sonra 10 mm 0 derece teleskop ile batın 
ekpslorasyonu yapılmıştır. Karın içi basınç 15 mm/
hg’ya gelene kadar şişirilmiştir. Ardından hastalar 
yaklaşık 30 dereceye kadar trendelenburg pozisyonuna 
alınmıştır. Beş mm’lik birinci trokar sol krista iliaka 
anterior superiorun yaklaşık 2 cm medialine ve inferior 
epigastrik arterin lateraline denk gelen noktadan, 
ikinci 5 mm’lik trokar ise suprapubik alanda pubik 
kemiğin yaklaşık 2 cm üzerinden yerleştirilmiştir. Bazı 
vakalarda gerek duyulduğu için sağ alt kadrandan 
üçüncü 5 mm’lik trokar girilmiştir. Cerrah hastanın sol 
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tarafında, sol ve midline portu kullanarak operasyonları 
gerçekleştirmiştir. Operasyonlar konvansiyonel bipolar 
elektrokoagulasyon (Robi forceps, Karl Storz, Tuttlingen, 
Germany) ve metzebaum makas ile veya ileri bipolar 
elektrokoagülasyon (Ligasure, Covidien Company, MA, 
USA) cihazları kullanılarak yapılmıştır. 

Batın içi organlar eksplore edildikten sonra 
transperitoneal olarak üreterin geçiş yeri kontrol 
edilmiştir. Daha sonra her iki round ligament kesilerek 
retroperitona girilmiştir. Ardından broad ligament 
mesane peritonuna kadar her iki taraftan kesildikten 
sonra mesane peritonu da kesilerek uterovezikal 
aralığa girilmiştir. Mesane, serviksten keskin 
diseksiyonla ayrılmıştır. Ardından uteroovaryan veya 
infundibulopelvik ligamentler mühürlenip kesilmiştir. 
Her iki tarafta da uterin arterler koagüle edilip 
kesilmiştir. Serviksin etrafındaki parametrial dokular 
koagüle edilip uzaklaştırılmıştır. Uterosakral ligamentin 
üst kısmından olacak şekilde, uterin manipülatör 
rehberliğinde, hook monopolar kullanılarak vajene 
arka forniksten girilip vajinal cuff dairesel olarak 
kesilmiştir. Daha sonra vajinal cuff geç emilen materyal 
olan 0 numara poliglaktin 910 sütür (Vicryl, Ethicon, 
Johnson & Johnson Medical Devices Companies, USA) 
kullanılarak intrakorporeal sütür tekniği ile kapatılmıştır.
Hastalar postoperatif dönemde ilk 6 saat içinde erken 
mobilize edilmiştir ve oral sıvı alımına postoperatif 
6. saatte başlanmıştır. Her iki grupta da mobilizasyon 
sırasında mesane sondaları çekilmiştir. Postoperatif 
dönemde spontan miksiyon yapan, gaz çıkışı olan ve 
önemli bir şikayeti olmayan hastalar postoperatif 1. 
veya 2. gün taburcu edilmiştir. 

Gruplar arasındaki non-parametrik değişkenler ki-
kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. P<0.05 ise 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Değerler 
ortalama±standart sapma olarak ifade edilmiştir. 
Gruplar arasındaki karşılaştırmalar bağımsız örneklem t 
testi kullanılarak analiz edilip ve p<0.05 ise istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
 
BULGULAR
Hastaların yaşları 40-78 arasında değişmektedir ve MBH 
yapılan ve yapılmayan gruplar arasında istatistiksel 
anlamlı fark izlenmemiştir. Diğer demografik veriler 

incelendiğinde parite (0-4), vücut kitle indeksi (21-48 
kg/m2) ve geçirilmiş pelvik cerrahi öykü arasında fark 
yoktur (p>0.05) (Tablo 1). 

Tablo 1. Hastaların demografik verileri

Histerektomi endikasyolarına bakılınca MBH yapılan 
ve yapılmayan her iki grupta da en fazla operasyon 
nedeni myoma uteridir ve gruplar arasında fark 
yoktur (sırasıyla %58.9 ve %54.1). Diğer endikasyon 
nedenleri arasında olan ilaca dirençli menometroraji, 
adneksiyal kitle, servikal displazi ve kronik pelvik 
ağrı arasında istatistiksel anlamlı fark izlenmemiştir. 
Ancak endometriyal hiperplazi nedeniyle opere edilen 
MBH yapılmamış hasta grubunda istatistiksel anlamlı 
yükseklik tespit edilmiştir (p<0.05) (Tablo 2). 

Tablo 2. Hastaların histerektomi endikasyonları

Operasyon süresi MBH yapılan hastalarda MBH 
yapılmayan hastalara göre istatistiksel anlamlı olarak 
daha kısa bulunmuştur (p<0.05). Preoperatif ve 

Barsak 
temizliği 
yapılmayan 
(n:24)

Barsak 
temizliği 
yapılan 
(n:39)

p

Yaş (yıl) 50+6 52+8 0.413

Parite (sayı) 2.7+1.1 2.9+1.7 0.957

VKI (kg/m2) 31+3.2 33+4.4 0.234

Geçirilmiş pelvik 
cerrahi öykü, n (%)

3 (12.5) 5 (12.8) 0.818

VKI: vücut kitle indeksi

Barsak 
temizliği 
yapılmayan 
(n:24)

Barsak 
temizliği 
yapılan 
(n:39)

p

Myoma uteri, n (%) 13 (54.1) 23 (58.9) 0.647

İlaca dirençli meno-
metroraji, n (%)

4 (16.6) 6 (15.3) 0.512

Adneksiyal kitle, 
n (%)

3 (12.5) 4 (10.3) 0.324

Endometrial hiper-
plazi, n (%)

2 (8.3) 1 (2.5) 0.012

Servikal displazi 
(CIN 2/3), n (%)

1 (4.2) 3 (7.6) 0.423

Kronik pelvik ağrı, 
n (%)

1 (4.2) 2 (5.2) 0.716
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postoperatif hemoglobin kaybı farkı (0.2-4.1 gr/dl), 
uterus ağırlığı (80-1470 gr), hastanede yatış süresi 
(1-5 gün), total laparoskopik histerektomi ile birlikte 
yapılan salpenjektomi veya salpingo-ooferektomi 
operasyonları arasında fark izlenmemiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Hastaların intraoperatif ve postoperatif bulguları

Perioperatif komplikasyonlar açısından bakıldığında 
MBH yapılan grupta bir tane rektum tam kat 
perforasyonu izlenmiştir. MBH yapılmayan grupta 
ise bir hastada 2 ünite kan transfüzyonu gerektirecek 
hemoraji olduğu görülmüştür. Histerektomi sırasında 
meydana gelebilecek major komplikasyonlar olan 
mesane perforasyonu, üreter hasarı veya büyük damar 
yaralanması olmamıştır. Postoperatif komplikasyonlar 
değerlendirildiğinde sadece bir hastada oral 
antibiyoterapi ile tedavi edilen trokar giriş yeri 
enfeksiyonu olmuştur. Diğer major komplikasyon olan 

vajinal cuff dehissensi, pulmoner emboli, ileus gibi 
komplikasyonlar gelişmemiştir. 
 
TARTIŞMA 
Benign jinekolojik laparoskopik operasyonlardan önce 
MBH yapmanın, intraoperatif görüntüyü iyileştirdiği 
ve bağırsak manipülasyonunu kolaylaştırdığı 
düşünülmektedir. Ancak bu görüşün tam tersi 
görüşlerde mevcut olup, jinekolojik operasyonlardan 
önce MBH yapılıp yapılmaması halen netliğe 
kavuşmamıştır (5,7,8). 

Mekanik barsak hazırlığı için kullanılan çeşitli ürünler 
ve yöntemler vardır. Barsaklardan emilmeyen polietilen 
glikol (GoLYTELY®) veya laksatif ve purgatif ürün 
kombinasyonları kullanılabilir. Oral sodyum fosfat da 
yaygın olarak kullanılan yöntemler arasındadır, ancak 
böbrek fonksiyonlarının azalmasına neden olabilir ve 
sadece 60 yaş altında kullanılması önerilmektedir (9). 
Mannitol de kullanılabilecek diğer bir üründür. Ancak, 
barsak florası tarafından metabolize edilerek hidrojen 
gazı üretilmesinden dolayı teorik olarak elektrokoter 
kullanımında patlamaya neden olabilir (10). Barsak 
hazırlığı, preoperatif dönemde 7 gün boyunca sadece 
düşük lif içeren besinlerle yapılan hastalar ile barsak 
hazırlığının mekanik olarak yapıldığı hastalar arasında 
operasyondaki saha görüntü kalitesi açısından benzer 
sonuçlar bulunmuştur. Bununla birlikte preoperatif 
dönemde alınan düşük lifli diyet, hastalar tarafından 
daha iyi tolere edilebilir ve böylece uyum arttırılabilir (11).

Muzii ve arkadaşlarının, jinekolojik operasyonlar için 
mekanik barsak temizliği hakkında yaptığı prospektif 
randomize tek kör çalışmada, MBH’nın (sodyum fosfat 
ile yapılan) cerrahiyi kolaylaştırıcı veya operasyon 
zamanını kısaltan herhangi bir etki yapmadığı 
gösterilmiştir (7). Ek olarak, operasyondan önceki 
gece boyunca MBH yapılan hastaların rahatsızlıkları 
önemli ölçüde artmış olduğu belirtilmiştir (7). Won 
ve arkadaşlarının yaptığı benzer bir çalışmada 
MBH’nın intraoperatif görüntüyü iyileştirdiği ve barsak 
maniplasyonunu kolaylaştırdığı gösterilmiştir. Bununla 
birlikte yazarlar, çalışmada kullanılan görsel analog 
skalasının sonuçlarındaki küçük farklar göz önüne 
alındığında, klinik olarak önemli fayda sağlayamayacağı 
konusunda uyarmışlardır (8). Bizim çalışmamızda MBH 

Barsak 
temizliği 
yapılmayan 
(n:24)

Barsak 
temizliği 
yapılan 
(n:39)

p

Operasyon süresi 
(dk.)

40+15.2 33+11.3 0.021

Preop ve postop 
Hgb kaybı (gr/dl)

1.1+0.4 1.0+0.4 0.542

Uterus ağırlığı 
(gram)

352+262 366+281 0.322

Hastanede yatış 
süresi (gün)

2.1+0.9 1.9+0.8 0.432

TLH+USO/BSO, n 
(%)

16 (66.6) 27 (69.2) 0.614

TLH+BS, n (%) 8 (33.1) 12 (30.8) 0.412

Perioperatif komplikasyonlar

Barsak yaralanması 
(tam kat), n (%)

0 (0.0) 1 (2.5) 0.534

Transfüzyon ger-
ektiren hemoraji, 
n (%)

1 (4.1) 0 (0.0) 0.132

Postoperatif komplikasyonlar

Hafif yara yeri en-
feksiyonu, n (%)

0 (0.0) 1 (2.5) 0.534

Preop: preoperatif, Postop: postoperatif, Hgb: hemoglobin, 
TLH:total laparoskopik histerektomi, USO: unilateral salpingo-
ooferektomi, BSO: bilateral salpingo-ooferektomi, BS: bilateral 
salpenjektomi
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yapılan hastalarda operasyon süresinin istatistiksel 
olarak anlamlı derecede kısa olduğu bulunmuştur. 
Ayrıca objektif veri olarak karşılaştırılmamış ancak 
subjektif olarak değerlendirmek gerekirse rektumun 
içi boşken daha az yer kapladığı, hiç manüplasyon 
yapılmadan cerrahi sahanın görüntü kalitesinin daha iyi 
olduğu ve operasyonun daha kısa sürdüğü gözlenmiştir. 
Jinekolojik ameliyatların arasında özellikle derin infiltran 
endometriozis operasyonlarında vakaların %2-3'ünde 
bağırsak komplikasyonları görülebilir (12). Barsak 
yaralanma riski yüksek olan rektovajinal endometriozis 
hastalarında operasyondan önce barsak temizliğinin 
yapılmasını öneren calışmalar mevcuttur (10). Ancak 
MBH’nın komplikasyon riskini azaltmadığını belirten 
çalışmalarda mevcuttur. Hatta barsak perforasyonu 
olan hastalarda onarım sonrası kaçak riski daha 
fazla olabilir. Bunun nedeni barsak temizliği yapılan 
hastalarda gayta daha sulu olacağından sütüre edilen 
alandan sızma ihtimali olmakta ve doku iyileşmesini 
azaltacağı için kaçak riskini arttırdığı bildirilmiştir. 
Katı gayta daha stabil olacağından kaçak riski daha 
düşüktür (13). Cochrane’nin 5805 hastanın olduğu 18 
çalışmayı içeren derlemesinde, barsak hazırlığı yapılan 
ve yapılmayan hastalar arasında barsak anastomozu, 
mortalite hızı, peritonit, yeniden ameliyat ihtiyacı, 
yara enfeksiyonu ve barsak kaçak oranlarının benzer 
olduğu gösterilmiştir (14). Bizim çalışmamızda MBH 
yapılmayan bir hastada rektum tam kat perforasyonu 
olmuştur. Hastada derin infiltratif endometriozis 
mevcuttu ve uterus ile rektum birbirine dens yapışık 
izlenmiştir. Uterus ile rektum arası diseke edilirken 
yaklaşık 2 cm boyutunda infiltratif nodül farkedildi ve 
eksizyon sırasında rektumun yaklaşık 1 cm genişliğinde 
tam kat açıldığı izlendi. 3/0 poliglaktin 910 (vicryl) 
ile tam kat sütüre edildi. 3/0 ipek sütür ile serozaya 
destek sütürü atıldı. Ardından pelvis su ile dolduruldu 
ve anüsten hava verilerek kacak testi yapıldı ve kaçak 
olmadığı gözlendi. Hastaya dren konuldu ve ek sorun 
olmayan hasta postoperatif 5. günde dreni çekilerek 
taburcu edildi. 

Sonuç olarak literatürde benign jinekolojik nedenlerle 
histerektomi yapılan hastalar için MBH’nın gerekip 
gerekmediği hakkında farklı görüşler mevcuttur. 
Bizim calışmamızda perioperatif ve postoperatif 
komplikasyon oranını değiştirmediği fakat barsak 

hazırlığı yapılmasının operasyon süresini anlamlı 
derecede kısalttığı görülmüştür. Bundan dolayı uygun 
hastalara operasyon öncesi barsak hazırlığı yapılması 
faydalı olabilir.
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ÖZET
Amaç: Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde sıtma endemik bölgeden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin sıtma 
deneyimlerini ve bilgi düzeylerini ölçmek 
Gereç ve Yöntem: Hastalıkları Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) tarafından sıtma endemik olarak kabul 
edilen ülkelerden gelen öğrencilerin demografik verileri, sıtma deneyimleri ve bilgi düzeylerinin değerlen-
dirildiği anket yüz yüze yapılmıştır.
Bulgular: Endemik bölgeden gelen 750 öğrenciden ankete katılmayı kabul eden ve anketi eksiksiz dolduran 
106’sı değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 23 (±3,5), 77 (%72.6)‘sı erkekti. Ülkesi en-
demik kategoride olsa da 13 (%12.3) öğrenci ülkesinde hiç sıtma görülmediğini ifade etmiştir. Katılımcıların 
48 (%45.3)’ünün yaşamı boyunca ortalama 2.4±4.5) defa sıtma geçirme öyküsü vardı. Yedisinin profilaksi 
altında sıtma öyküsü bulunmaktaydı. Sıtma geçiren öğrenciler en sık Artemether-lumefantrin (10) ve klo-
rokin (9) tedavilerini kullanmıştır.  Kırk yedi (%43.3)’ü profilakside kullanılan en az bir sıtma ilacına aşinaydı. 
Katılımcıların %16’sı ülkelerinde sıtma ilaçlarına ulaşılabilirliği zor olarak ifade etmiştir. ‘Sıtma ölümcül bir 
hastalık mıdır?’ sorusuna %84.9 oranda evet yanıtı alınmıştır. 
Öğrencilerin 20’si tıp fakültesinde okumakta olup, 15’inin sıtma geçirme öyküsü vardı.  Sıtma ile ilgili bilgi 
düzeyleri değerlendirilen tıp öğrencilerinin %70 (14)’i Afrika ülkelerinden gelmekteydi. Tıp öğrencileri sıt-
manın %95 (19) oranda anofel türü sivrisineklerin ısırması ile, %60 (12) kan nakli,  %70 (14) anneden bebeğe 
bulaş ve %15 (3) organ nakli ile bulaştığını belirtmiştir 
Sonuç: Bu sonuçlar tıp öğrencileri de dahil olmak üzere endemik bölgeden gelen öğrencilerin sıtma ile ilgili 
bilgi düzeylerinin arttırılması gerekliliğine işaret etmektedir.
Anahtar kelimeler: Sıtma; Bilgi düzeyi; Yabancı uyruklu öğrenciler

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to evaluate experiences and level of knowledge about malaria among 
Ondokuz Mayis University students from endemic countries.
Material and Methods: Face to face questionnaires were conducted asking questions about malaria 
demographic data, basic knowledge of its transmission, treatment, fatality and personal experiences 
from foreign students coming from countries considered to be malaria endemic by the Center for Disease 
Control and Protection. 
Results: Of the 750 students from the endemic region, 106 accepted to participate and completed the 
questionnaire. The mean age of the participants was 23 (± 3.5) and 77 (72.6%) were male. Thirteen (12.3%) 
of students from endemic regions stated that malaria was not observed in their countries. Forty nine (45.3%) 
of the participants had a history of malaria at an average of 2.4 (± 4.5) times during their lifetime. Seven 
participants had a history of malaria despite the use of chemoprophylaxis. Artemether-lumefantrine (10) 
and chloroquine (9) were commonly used antimalarials by students. Forty-seven (43.3%) of the participants 
were familiar with at least one malaria drug used in prophylaxis. Of them 16% (17) stated that accessibility 
to malaria drugs was easy. The question whether malaria is a fatal disease was answered as yes by 84.9% (n 
= 90) of the participants. Of the twenty medical student participants, 15 had a history of malaria and 70% 
(14) of them were from Africa.   Medical students students stated that malaria was transmitted by;  95% 
(19) anopheles type mosquito bite, 60% (12) blood transfusion, 70% (14) transmission from mother-to-
infant and 15% (3) through organ transplantation. 
Conclusion: These results indicate that students from endemic areas, including medical students, should 
increase their knowledge about malaria.
Key words: Malaria; Knowledge; Foreign students
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INTRODUCTION
Malaria is a widely spread zoonotic disease. It is a 
major public health problem especially in the endemic 
areas mainly Africa, India subcontinent, Southeast 
Asia, Central and South America, Middle East and 
Hispaniola (1). According to the recently published 
World Malaria Report by World Health Organization 
(WHO)  219, million cases and 435000 related deaths 
in 2017 have been reported. It is a transnational threat 
not only a problem for endemic countries (2). It has 
been known that 80% of the malaria cases and 91% 
of the deaths occur in sub-Saharan Africa.  86% of the 
deaths being children less than 5 years of age (3). In 
the United States estimated 1700 cases of malaria 
are diagnosed every year, the majority of them being 
travelers and immigrants returning from sub-Saharan 
Africa and South Asia (4). Although malaria has been 
eradicated from Turkey since 2011, occupational 
travelers have been notified each year (5). The 
prophylactic antimalarial drug usage rates of the cases 
with imported malaria point out the lack of knowledge 
and inadequate attitude (5,6). Elimination is the 
only solution for this widely spread threat, therefore 
community intervention is essential. Knowledge, 
awareness, and practices with regard to malaria 
have been previously investigated in the rural areas 
(6). Knowledge of the residents in malaria-endemic 
countries varies from poor to high (7). We aimed to 
evaluate the knowledge level of foreign university 
students from endemic regions.

 MATERIALS AND METHODS
This study was conducted at Ondokuz Mayis University 
in Samsun. Local ethics committee approval was 
received.

A standard structured questionnaire was prepared 
to evaluate experiences and knowledge levels of the 
foreign students coming from countries considered 
to be endemic for malaria by the Center for Disease 
Control and Protection (CDC). Of the 750 students 
from the endemic region, 106 accepted to participate 
and completed the questionnaire. The survey was 
conducted face to face. The questionnaire is given in 
Table 1. 

Statistical analyses were performed using IBM SPSS 
v21. The rates of knowledge regarding malaria and 
demographic data of the students were presented as 
frequencies and proportions.

RESULTS
The mean age of the participants was 23 (± 3.5) and 
77 (72.6%) were male. Most of the students (70.8%) 
came from African countries such as Somalia (12), 
Ethiopia (8), Tanzania (6), while 29.2% were from 
endemic Asian countries mainly Afghanistan (17) and 
Indonesia (4). 49 (46.2%) of the participants were 
Turkish language preparatory students. The faculties 
of the participants are listed in Table 2. The survey 
was conducted to students coming from countries 
considered to be malaria endemic by the CDC. 
Although all the participants have been selected from 
countries included in the endemic category, 13 (12.3%) 
students stated that they have never seen malaria in 
their country. These students were from Algeria (5), 
Mali (2), Afghanistan (1), Sudan (1), South Africa (1), 
Guinea (1), Tunisia (1) and Chad 1).

Forty eight (45.3%) of the participants had a history of 
malaria at an average of 2.4 (±4.5) times during their 
lifetime. Seven had a history of malaria under the 
prophylaxis. Overall 48 (45.3%) had malaria in their 
lifetime while 58 (54.7%) never suffered from it. From 
those who were infected, 9.4%had it once, 6.6% twice, 
10.4% thrice, 4.7% four times, 7.6% more than 10 times 
in their lifetime. Seven (6.6%) of the participitants    had 
malaria in spite of taking chemoprophylaxis.

Seven of the students who had malaria did not 
remember how the diagnosis was made. Six of them 
had a rapid diagnostic test, 27 had only peripheral blood 
smears (thick and thin) and 8 had a rapid diagnostic 
test together with peripheral smear. According to 
the frequency, the most common drugs used were 
Artemether-lumefantrin (10), chloroquine (9), quinine 
(4), Artemether (3), Mefloquine (1). 21 participants did 
not remember the names of the drugs used in their 
treatment. The average duration of treatment was 
3 (1-5) days. The level of knowledge of participants 
about the transmission route is evaluated in table 3.
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AGE:       GENDER:

NATİONALİTY:

UNİVERSİTY-FACULTY-GRADE:

Is malaria seen in your country? YES:   NO:  I DON’T KNOW:

Have you ever suffered from malaria? YES:   NO: 

If the answer is  YES:

How many times:   When: 

How was diagnosed? 
a. Peripheral smear      b. Rapid diagnostic test     c.No test performed     d. I don’t know

Which medicine was used in the treatment?

How many days was the treatment for?

Have you ever traveled to other malaria endemic regions?

If the answer is YES

Name of the  country :

Did you receive any information about malaria before travelling ?(where -who from)?

Which of the following are transmission ways of malaria?

a. Anopheles spp mosquito bites:

b. Blood transfusion:

c. Contaminated food and water:

d. Nosocomial (hospital induced) :

e. Vertical transmission from mother to fetus (Acquired congenital disease):

f. common use of the contaminated needle:

g. Organ transplantation:

h. Sexual intercourse:

Which of the following is/areused as malaria drug(s):

a. Arthemether-lumefantrine  b. Artesunate

c. Mefloquine                 d. Dihydroartemisinin

e. Atovaquone-proguanil   f. Quinine

g. Chloroquine

h. never heard any of them

Have you everused  protective medication for malaria: YES:   NO:

Which of the following is/are used as malaria protective drug(s):

a.Atovaquone-proguanil   b. Mefloquine

c.Doxycycline                 d.Chloroquine

e.Hydroxychloroquine               f. Primaquine

How is the accessibility of malaria medicines in your country?

a.easy b.difficult          c.not accessible  d. i don’t know

(please write the reasons of inaccessibility:                                                                                    

Is malaria a fatal disease:  YES:   NO:

Is malaria seen in turkey?  YES:               NO:

Is there other regions where malaria is a endemic outside Africa?

 Table 1. Questionnaire
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Table 2. Distribution of students according to their faculties

Table 3. Responses of survey participants about routes of 
malaria transmission

In order to evaluate the familiarity of malaria 
medicines, the drugs were mentioned one by one  to 
the participants, 42 (40%) of the students recognized 
chloroquine, 42 (40%)  quinine, 16 (15%) mefloquine, 9 
(7.5%) artesunate, 10 (%9.4) dihydroartemisinin and  8 

(7.5%)  atovaquone-proguanil. 47 (43.3%) were familiar 
with at least one malaria drug used for prophylaxis. 
Participants stated that accessibility to malaria drugs 
was 65.1% (n = 69) easy, 16% (n = 17) difficult and 18.9% 
(n = 20) had no opinion concerning the accessibility of 
the drugs.  Of them 84.9% (n = 90) stated that malaria 
is a fatal disease. Seventy percentages of the students 
stated that malaria is endemic in other countries 
outside the Africa and 19 (17.8%) stated that malaria 
is also seen in Turkey.

Of the twenty medical student participants, 15 
had a history of malaria and 70% (14) of them 
were from Africa. 75% (15) of them were ≥ 3-year 
medical students. Medical students responded the 
transmission route of infection as; 95% (19) mentioned 
anopheles mosquito bite, 60% (12) blood transfusion, 
70% (14) transmission from mother-to-infant and 15% 
(3) through organ transplantation.
 
DISCUSSION 
Malaria is a parasitic disease responsible for the 
deaths of millions of people in endemic areas. Malaria-
related mortality varies between 2% to 19% in the 
endemic countries (2). It is vitally important to know 
main features of malaria especially for the residents 
in endemic region. While 84.9% of the students 
considered malaria as a mortal disease, 15.1% did not 
consider it as a life-threatening disease. Whereas all 
participants were from endemic areas, 48 (45.3%) had 
experienced malaria at least once during any period of 
their lives. In South Africa it has been known that it 
might be mortal if not treated (8). In a different study 
from Africa, it was demonstrated that 90.7% of the 
respondents believed that malaria might be mortal 
if it is not treated properly6. In the questionnaire we 
did not emphasize whether the disease treatable or 
untreatable. But it is known that malaria caused by 
Plasmodium falciparum may be mortal especially in the 
lack of early initiation of the appropriate treatment.
        
WHO aims to reduce the number of cases and mortality 
by at least 90% in 2030, and to eliminate malaria at 
least from 35 countries (2). One of the most important 
parameters of elimination is awareness. In this study, 
84% of all students from the malaria-endemic region 

Faculty Frequency (%) n=106

Turkish language and literature 48(45.3)

Medicine 20 (18.9)

Biotechnology 2 (1.9)

International trade 3 (2.8)

Engineering 17 (16.0)

Tourism 1 (0.9)

Theology 2 (1.9)

Public administration 1 (0.9)

Language education 1 (0.9)

Psychological counseling and 
guidance 

1 (0.9)

Nutrition and dietetics 1 (0.9)

Business administration 1 (0.9)

Biology 2 (1.9)

Statistics 2 (1.9)

Mathematics 1 (0.9)

Economy 2 (1.9)

Dentistry 1 (0.9)

Transmission way Yes, n (%) No, n (%)

Anopheles mosquito bite 91 (85.8) 15 (14.2)

Blood transfusion 39 (36.8) 67 (63.2)

Contaminated water and 
foods

36 (34) 70 (66)

Hospital-induced infection 6 (5.7) 100 (94.3)

From mother to infant 22 (20.8) 84 (79.2)

Common use of contaminated 
injectors

20 (18.9) 86 (81.1)

Organ transplantation 13 (12.3) 93 (87.7)

Sexual intercourse 7 (6.6) 99 (93.4)

I have no idea about the route 
of transmission

3 (2.8) 103 (96.2)
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stated that malaria is endemic in their own country. 
The second parameter is the availability of drugs. 
Although the respondents were generally familiar 
with antimalarial drugs, 16% stated that access to 
drugs was limited. In the present study, 42 (40%) of 
the respondents knew chloroquine and 42 (40%) 
quinine as drugs used for malaria treatment. In a study 
with similar results from India, 44.9% and 59.5% of 
respondents know chloroquine and quinine as most 
common medicines used in the treatment of malaria (9). 

Overall 91 (85.8%) of respondents stated that malaria 
is transmitted by Anopheles mosquito bite, 39 (36.8%) 
blood transfusion, 36 (34%) contaminated water 
and food, 22 (20.8%) mother to fetus and 6 (5.7%) 
hospital-acquired infections, respectively. Regarding 
transmission route of infection in different endemic 
areas revealed similar results. In northeastern Ethiopia, 
85.2% (242/426) of respondents attributed the cause 
of malaria to a mosquito bite. However, remained 
respondents associated the cause of malaria with 
chewing maize stalk (33.8%), hunger (33.1%), lack of 
personal hygiene (23.2%) and exposure to cold weather 
(13.7%). Of them 48% of the respondents mentioned 
that malaria could be transmitted from person to 
person (7). Previously published survey studies have 
also shown that mosquito bite is known as most 
common route of transmission by the participants 
(3,10-12). Although female Anopheles mosquito bite 
is the most common cause of transmission rarely, it 
may also be transmitted through other ways such as; 
blood transfusion, the use of contaminated needles, 
transplantation, nosocomial or vertical transmission 
(13). Knowing the ways of transmission is very important 
for understanding and applying the basic principles of 
protection in society. Prior studies from Cameroon, 
Ghana, Mumbai, Ethiopia, and Iran demonstrated 
that high proportion of the respondents mentioned 
eating contaminated food and drinking contaminated 
water as factors leading to malaria (3,9,11-13). 
Contaminated water and nutrients undoubtedly carry 
risks for transmission of infections but not for malaria. 
Knowing that the transmission will not occur by the 
gastrointestinal tract or by inhalation of polluted air or 
by sex is as important for the behavioral establishment 
of the people living in the endemic region.

One of the most important points of this survey is 
that the respondents also consist of students from 
the medical faculty. Twenty participants were medical 
students and 15 (75%) had a history of malaria. Half 
of the medical students thought that Turkey is still 
endemic while 5% were not aware of their own 
country’s endemicity. Although not all, 95% of the 
participants stated the transmission way to be by 
anopheles mosquito bite, but unfortunately, the level 
of knowledge about other rare transmission routes 
was low. There are two main reasons for this; the first 
is that the theoretical knowledge about malaria is 
given to students in their third medical year. Since 25% 
of the medical students who participated are in the 
first two years of medical school, they have not taken 
any courses related to malaria yet. Secondly, although 
75% (n = 15) of them were ≥ 3rd medical year, they 
were not asked whether they had taken this course by 
the time the survey was being done. However, a more 
comprehensive survey was planned to clarify this 
issues.

Malaria is a preventable and curable disease. While 
the general awareness and knowledge about malaria 
and is considered high, still some educational 
measures and implementations may be considered. 
It is important and necessary to increase the level of 
health knowledge of young people who will take role 
and contribute to this awareness in the near future in 
terms of social awareness.
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ÖZET
Amaç: Alerjik hastalığı olan hastalarda cilt prick test sonuçları ile serum total IgE, C-reaktif protein, vücut 
kitle indeksi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.
Metod: Bu çalışma Ekim 2011 ile Eylül 2018 tarihleri arasında üniversite hastanesinde yapıldı. Astım, alerjik 
rinit, kronik ürtiker ve atopik dermatit tanısı ile başvuran göğüs hastalıkları kliniğindeki 433 hastaya deri 
prik testi (DPT) uygulandı. Ayrıca hastaların serum total IgE, C-reaktif protein (CRP) düzeyleri ve vücut kitle 
indeksi ölçümleri (BMI) değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma grubu 433 hastadan oluşmaktadır, 189'u (% 43,6) erkek, 244'ü (% 56,4) kadındı. Tanıya 
göre 177 (% 40,9) hastada astım, 108 (% 24,9) hastada alerjik rinit, 82 (% 18,9) hastada atopik dermatit 
ve 66'sında (% 15,2) kronik ürtiker vardı. SPT 285 (% 65,8) hastada pozitif, 148 (% 34,2) hastada negatif 
bulundu. En sık görülen alerjenler % 23.2, ev tozu % 19.2, vahşi çimenlerde % 14.8 ağaç karışımıydı. DPT 
pozitif grupta total IgE, CRP ve BMI değerleri istatistiksel olarak daha yüksekti (p=0.001). Obez hastalarda 
istatistiksel olarak anlamlı pozitif deri prik sonuçları vardı (p = 0.036). Ayrıca pozitif total IgE ve CRP grupları 
pozitif DPT grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p =0.001 ve p = 0.008). Total IgE düzeyleri ile DPT arasın-
da orta düzeyde ve anlamlı pozitif korelasyon vardı (r = 0.463, p=0.001). Ayrıca CRP seviyeleri (r = 0.128, p 
= 0.008) ve obezite (r = 0.101, p = 0.036) düşük seviyede ve DPT ile anlamlı pozitif korelasyon gösterdi. DPT 
için sadece total IgE istatistiksel olarak anlamlı risk faktörü idi. Pozitif total IgE düzeyi, pozitif SPT olasılığını 
8.11 kat arttırır.
Sonuç: Bu çalışma, yüksek total IgE, CRP ve obezite düzeylerinin, pozitif deri prik testi olasılığının artmasıyla 
atopi ile ilişkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Pozitif total IgE düzeyi, deri prik test pozitifliği için güçlü 
bir prediktör olabilir.
Anahtar kelimeler: Atopi; C-Reaktif Protein; Deri prik Testi; Obezite; Total IgE

ABSTRACT
Aim: To evaluate relationship between skin prick test results and serum total IgE,
C-reactive protein, body mass index in patients with allergic diseases.
Material and methods: This study was conducted in university hospital between October 2011 and 
September 2018. Skin Prick test (SPT) was applied to 433 patients in chest diseases clinic who were referred 
with diagnosis of asthma, allergic rhinitis, chronic urticaria and atopic dermatitis. Also patients’ serum total 
IgE, C-reactive protein (CRP) levels and body mass index (BMI) measurements were evaluated.
Results: The study group were consisted of 433 patients, 189 (43.6%) male, and 244 (56.4%) female. 
According to the diagnosis, 177 (40.9%) patients had asthma, 108 (24.9%) had allergic rhinitis, 82(18.9%) 
had atopic dermatitis and 66 (15.2%) had chronic urticaria. SPT was positive in 285 (65.8%) patients while 
negative in 148(34.2%). Most frequently seen allergens were the mixture of trees 23.2%, home dust 19.2%, 
savage grass 14.8%. Total IgE, CRP, and BMI values were statistically higher in SPT positive group (p=0.001). 
Obese patients had statistically significant positive skin prick results (p=0.036). Also, positive total IgE and 
CRP groups were significantly higher in positive SPT group  (p =0.001 and p=0.008). There was a moderate 
level and significant positive correlation between total IgE levels and SPT (r=0.463, p=0.001). Also CRP levels 
(r= 0.128, p=0.008) and obesity  (r=0.101, p=0.036) had a low level and significant positive correlation with 
SPT. Only total IgE was the statistically significant risk factor for the SPT. Positive total IgE level increases the 
probability of positive SPT by 8.11 times. 
Conclusion: This study suggests that elevated levels of total IgE, CRP and obesity may have relationship with 
atopy by increased likelihood of positive skin prick test. Positive Total IgE level can be a strong predictor for 
skin prick test positivity.
Key Words: Atopy; C-Reactive Protein; Obesity; Skin prick Test; Total IgE
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INTRODUCTION
World Health Organization (WHO) refers to obesity 
as the global epidemic due to increased prevalence 
which is more than double between 1980 and 2014 
worldwide. It is reported that about 13% (over 600 
million) of the world’s adult population (11% of men 
and 15% of women) were obese in 2014. Obesity is 
characterized by excessive deposition of subcutaneous 
and visceral adipose tissue which act as an endocrine 
organ by secretion more than 100 bioactive peptides 
so-called adipokines. These adipokines are thought 
to be responsible for impaired immune tolerance 
which could be the possible association between 
allergic diseases and obesity. There are huge amount 
of studies showing interaction between parallel rise of 
prevalence for obesity and allergic diseases (1,2). 

C-reactive protein (CRP), a classic acute phase reactant, 
is a member of the pentraxin family of plasma 
proteins synthesized by hepatocytes. Its production 
is stimulated by interleukin (IL)-6, IL-1 β, tumor 
necrosis factor- α (3,4). CRP is increased in systemic 
inflammation associated with infection, cardiovascular 
diseases, autoimmune diseases. There are various 
studies showing either positive or negative association 
between CRP and asthma, atopy and bronchial 
hyperresponsiveness  (5-7). 

Atopy is an individual and/or familial propensity, 
usually starts in childhood or adolescence, to 
become sensitized and produce immunoglobulin(Ig)
E antibodies in response to ordinary exposures to 
allergens, usually proteins. It is shown by increased 
serum IgE levels or positive skin prick test. Atopy has 
a role in the pathogenesis of asthma, allergic rhinitis, 
atopic dermatitis and chronic urticaria (8). Specific B 
lymphocytes produce IgE following the exposure of 
allergens in type 1 hypersensitivity reaction. Total IgE 
level is increased in allergic diseases and discriminatory 
tool between atopic and non-atopic persons (9).
There are various studies investing effects of high 
body mass index or CRP on asthma and other allergic 
diseases. Although elevated levels of total IgE is a 
diagnostic tool in atopy, its sensitivity and specificity 
remains undetermined (10-12).  In the literature, there 
is no research combining obesity, CRP and total IgE in 

atopics. The aim of this study was to evaluate whether 
obesity, CRP and total IgE level consistent with skin 
prick test results in allergic patients.
 
MATERIAL AND METHODS
The study was conducted in state university hospital 
between October 2011 and September 2018. Patients 
who had allergic symptoms and diagnosed as asthma, 
allergic rhinitis, chronic urticaria, and  atopic dermatitis 
in chest diseases, ear nose throat and dermatology 
clinics were referred to allergy department for skin 
prick test.  

The diagnosis of asthma was based upon the global 
initiative for asthma guideline, characterized by episodic 
atttacks of dyspnea, wheezing, cough and compatible 
changes in FEV1 after inhalation of short acting  β2 
agonist. Immunologically mediated hypersensitivity 
symptoms from nose like sneezing, itching, discharge 
was defined as allergic rhinitis. Recurrent hives lasting 
more than 6 weeks mediated by IgE was accepted 
as chronic urticaria. Atopic dermatitis is an allergic 
condition of pruritic, exfoliative skin lesions (8).

Patients who had infectious diseases including 
parasitics, malignancies including multiple myelom, 
hepatic or renal pathologies, auto-immune disorders,  
have regular use of oral or systemic corticosteroid, 
antihistaminic, anti-depressant drugs were excluded 
from the study. 

Skin Prick test was applied with 10 allergens 
(Allergopharma-Germany) by prick test lancets 
(Stallerpoint) on the volar surface of the forearm. 
Histamine dihydrochloride, 1 mg / mL, and saline 
were used for positive and negative control. Informed 
written consent was obtained from all patients who 
accepted the skin prick test.  A wheal diameter ≥3 mm 
was accepted as positive response after 20 minutes 
of application. Tree mixture, home dust, savage grass, 
dog epithelial, fur mixture, cat epithelial, hazelnut, 
fungus mould, cockroach and strawberry were applied 
allergens. Atopy was present with at least one positive 
response.  Body mass index (BMI) is a simple index of 
weight-for-height that is commonly used to classify 
overweight and obesity in adults which are defined as 
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the weight in kilograms divided by the square of the 
height in meters (kg/m2). Obesity is accepted as a 
BMI˃30 kg/m2. 

Total IgE, CRP and White blood cell count (WBC) 
were measured by venous blood (10 mL) obtained in 
the morning. Blood samples were allowed to clot at 
room temperature and the serum was separated by 
centrifugation at 1,200×g for 10 minutes and stored 
at -80OC. Total IgE and CRP levels were measured by 
turbidimetric methods using Archem  diagnostics 
industry company products (Turkey) via Abbot 
Architect (USA) device. Total IgE level above 200 IU/ML 
and CRP above 6 mg/L were accepted positive result.
Ethical approval for the study was received from the 
clinical research ethics committee of the local university 
(Decision number: 2017-KAEK-189_2019.09.11_13).

Statistical Analysis
Statistical analyses were performed using the SPSS 
software version 20. The numerical variables were 
investigated using visual (histograms, probability 
plots, skewness/kurtosis) and analytical methods 
(Kolmogorov-simirnov/ Shapiro-Wilk's test) to 
determine whether or not they are normally distributed. 
Descriptive analyses were presented using means and 
standard deviations for normally distributed variables. 
Since the age of years, package/years of smoking, ESR, 
WBC, CRP, Total IgE and BMI values were normally 
distributed; the student’s t-test was used to compare 
these parameters between SPT positive and negative 
groups. Also, these variables were compared among 
the diseases groups by using one-way ANOVA test. 
The chi-square test was used to compare variables 
expressed as a ratio such as a gender, CRP levels, 
obesity, Total IgE levels and  the smoke status between 
SPT groups. These ordinal variables were compared 
between diseases by using Kruskal-Wallis test. Mann-
Whitney U test was performed to test the significance 
of pairwise differences using Bonferroni correction to 
adjust for multiple comparisons. The Spearman test 
was used to calculate correlation coefficients and 
their significance while investigating the associations 
between gender, CRP levels, obesity, Total IgE levels, 
smoke status and SPT groups. The logistic regression 
analysis was used to identify independent predictors 

of SPT result. The Hosmer-Lemeshow goodness of fit 
statistics was used to assess model fit. A p-value of 
less than 0.05 was considered to show a statistically 
significant result.
 
RESULTS
The study group was consisted of 433 patients, 189 
(43.6%) male, and 244 (56.4%) female. Mean age and 
BMI of all patients were 28,44±6.98 (18-44) years and 
27,23±4.03 (18,20-33,73) kg/m2. The average smoking 
history was 4,83±5.34 (0-20) package per years. Mean 
biochemical parameters of all patients were 7,11±1.53 
(3,70-9,92) k/uL for WBC, 184,22±89,52 (20-395) IU/
ml for total IgE, 6,36±2.87 (1-14) mm/hour for ESR and 
6,26±1,49 (3,10-9,83) mg/L for CRP.

Two hundred and twenty-two (50.8%) patients were 
nonsmokers while 144 (33.3%)  were smokers and 69 
(15.9%) were exsmokers. According to the diagnosis, 
177 (40.9%) patients had asthma, 108 (24.9%) had 
allergic rhinitis, 82 (18.9%) had atopic dermatitis and 
66 (15.2%) had chronic urticaria. Skin prick test (SPT) 
was positive in 285 (65.8%) patients while negative 
in 148 (34.2%) patients. The most common allergens 
detected in the SPT positive group were tree mixture 
(17.54 %), home dust (15.09%) and savage grass 
(12.63%) (Figure 1). 

Figure 1:  Percentage of Allergens
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Obesity was present in 188 (43.4%) patients while 245 
(56.6%) were non-obese. Total IgE levels were positive 
in 235 (54.3%) and negative in 198 (45.7%) patients. 
CRP levels were positive in 243 (56.1%) patients 
while were negative in 190 (43.9%) patients. Patients 
were homogeneous for age and gender between SPT 

groups. Total IgE, CRP, and BMI values were statistically 
higher in SPT positive group (p=0.001) (Table 1). Obese 
patients had statistically significant positive skin prick 
results (p=0.036). Also, positive total IgE and CRP 
groups were significantly higher in positive SPT group  
(p =0.001 and p=0.008) (Table 2). 

Parameters

Age (years) 28.32±6.87 28.50±7.05 0.177(1.57-1.22) 0.802

Smoking (package/year) 4.41±5.23 5.06±5.39 0.651(1.71-0.41) 0.229

Total IgE (IU/ml) 110.62±69.68 222.44±73.41 111.820(126.19-97.45) ˂0.001

ESR (mm/saat) 6.72±2.91 6.18±2.84 0.548(0.23-1.12) 0.060

CRP (mg/L) 5.76±1.10 6.52±1.60  0.76757(1.02-0.51) ˂0.001

WBC (K/UL) 7.00±1.46 7.16±1.57 0.16152(0.47-0.14) 0.298

BMI (kg/m2) 25.83±4.41 27.96±3.61 2.13485(2.96-1.31) ˂0.001

Table 1. Biochemical Parameters

Parameters SPT (-) SPT (+)  p

Male 57 (38.5%) 132(46.3%)
0.120

Female 91(61.5%) 153 (53.7%)

Nonsmoker 80 (54.1%) 140 (49.1%)
0.330

Smoker 68 (45.9%) 145(50.9%)

NonObese 94 (63.5%) 151 (53%)
0.036

Obese 54 (36.5%) 134 (47%)

Total IgE level (-) 115 (77.7%) 83(29.1%)
˂0.001

Total IgE level (+) 33 (22.3%) 202(70.9%)

CRP level (-) 78 (52.7%) 112(39.3%)
0.008

CRP level (+) 70(47.3%) 173(60.7%)

Table 2: Skin Prick Test

Parameters Asthma 
(n=177)

Atopic derma-
titis
(n=82)

Allergic 
rhinitis
(n=108)

Chronic urti-
caria
(n=66)

p          

Age (years) 28.47±7.03 27.24±6.73 28.46±7.11 29.82±6.87 0.173

BMİ (kg/m2) 27.06±3.92 27.12±4.01 27.13±4.35 28.00±3.82 0.416

Cigarette smoking 
(package/year)

4.59±5.57 4.02±5.15 5.25±5.57 5.82±4.37 0.160

Total IgE (IU/ml) 175.75±88.43 187.39±93.97 188.74±84.90 195.61±94.08 0.388

ESR(mm/saat) 6.14±2.84 6.55±2.86 6.53±2.89 6.47±2.97 0.595

CRP  (mg/L) 6.20±1.50 6.07±1.42 6.34±1.40 6.53±1.66 0.249

WBC   (K/UL) 6.97±1.56 7.10±1.51 7.43±1.53 0.216

Table 3. Relationship between diseases
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There was not statistically significant difference 
between diseases for age, BMI, smoking package/
years and all biochemical parameters (Table 3). There 
were not statistically significant difference for gender 
(p=0.631), SPT groups (p=0.083), obesity groups 
(p=0.107) and CRP positiveness (p=0.382) while smoke 
status (p=0.001) and total IgE positiveness (p=0.019) 
had significant difference between diseases. These 
differences arise from chronic urticaria group (have 
much more smokers than other groups) for smoke 
status and atopic dermatitis group (have less positive 
results than other groups) for total IgE results. Tree 
mixture (28-23.1%) was the most common allergen 
seen in asthma while dog epithelial (11-25%) in atopic 
dermatitis, home dust (14-18.9%) in allergic rhinitis 
and fur mixture (10-21.7%) in chronic urticaria (Figure 2).

There was a moderate level and significant positive 
correlation between total IgE levels and SPT results 

(r=0.463, p=0.001). Also CRP values (r= 0.128, p=0.008) 
and obesity  (r=0.101, p=0.036) had a low level and 
significant positive correlation with SPT results. There 
was not a significant correlation between smoke status 
(r=0.047, p=0.331) and gender (r=-0.075,p=0.121) with 
SPT results. Only total IgE was the statistically significant 
risk factor for the SPT results. Positive total IgE level 
increases the probability of positive SPT by 8.11 times 
(Table 4). The sensitivity of total IgE was 70.8% and 
specificity was 77.7%. The positive predictive value 
was 85.9% and negative predictive value was 58.08%. 
Prevalence of SPT was 65.82%. Accuracy of the total 
IgE test was 73.9%.

DISCUSSION
Tree mixture, home dust and savage grass were the 
most common allergens. Patients who were obese 
and had positive CRP and total IgE levels showed 
statistically increased positive SPT results. CRP values 

Figure 2. Allergens according to diseases

Gender(M/F) 0.72 (0.48-1.09) 0.118

Total IgE Positiveness 8.11(5.06-13.00) ˂0.001

Obesity 1.34 (0.84-2.14) 0.215

CRP positiveness 1.14(0.72-1.80) 0.586

Smoke Status(Non/smoker) 1.08(0.68-1.70) 0.742

Table 4. Risk factors predicting Skin Prick Test result
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and obesity had low level while total IgE values had a 
moderate level of significant positive correlation with 
SPT results. Smoking and gender had no effect on SPT 
results. Total IgE was the only significant risk factor for 
positive SPT result.

In the literature, there are studies which explore 
association between asthma and CRP. There is lack of 
study particularly exploring CRP and atopy on the basis 
of SPT. Our study showed positive correlation between 
CRP and atopy. Halvani compared the correlation 
between CRP level and sputum eosinophilia in 
asthmatic and control patients. Asthmatic patients 
were divided into two groups based on inhaled steroid 
usage, 30 user and 31 non-user patients. CRP levels 
were found significantly elevated in non-user and 
user group compared to control group (n=37). They 
reported no significant relation between CRP and 
atopy, sex, and age (3). Butland conducted the cohort 
study with 6490 British subjects who were born at 
1958. They reported that CRP was positively associated 
with obesity and smoking. There was no correlation 
between asthma and CRP after adjustment for BMI 
and smoking (4). A multicenter study was conducted 
in Reykjavik, Uppsala and Tartu with 1289 participants. 
Blood samples were collected in order to study highly 
sensitive CRP (hs-CRP) whether it was related with 
bronchial responsiveness, asthma, and atopy. They 
found strong positivity between hs-CRP and obesity. 
There was not significant result between hs-CRP 
neither with atopy nor bronchial hyperresponsiveness. 
Also, non-allergic asthmatic patients had significantly 
higher hs-CRP levels compared to non-asthmatic 
patients (5). Another population based study including 
259 adults was done to find out relationship between 
CRP and bronchial hyperresponsiveness. Increased 
CRP levels were significantly associated with bronchial 
hyperresponsiveness. Multivariate analyses after 
adjustment with asthma, CRP was still related with BHR 
(7). Kasayama et al. investigated CRP and asthma. They 
found that CRP level were significantly higher in 329 
asthmatic patients than in 1684 non-asthmatics. By 
multivariate regression analysis, BMI, age and asthma 
were found independent risk factors for elevated 
CRP level. They also looked for treatment effect on 
CRP level. They started inhaled corticosteroids for 64 

asthmatic patients who were previously not treated 
with inhaled and/or oral corticosteroids. After 3 
months, patients’ plasma CRP levels were significantly 
reduced by 32% as their respiratory function improved 
(12). Fujita investigated hs-CRP levels at 109 asthmatic 
patients during attack and remission periods. They 
found that hs-CRP were higher during attack and non-
attack periods compared to control group. They also 
further examined attack and non-attack periods for 
identical 31 patients. HS-CRP was significantly higher 
during attack period (13). Serum protein profiling is 
performed by analyzing proteomic signatures in a 
group of common allergic skin disorders. CRP was 
found to be upregulated in all 3 diseases compared 
to healthy controls. They also studied IgE and found 
significant upregulation in atopic dermatitis alone in 
contrast to psoriasis and contact dermatitis (14). A 
recent study was conducted in german adolescents 
in order to search relationship between hs-CRP 
and allergic diseases. The study was designed as 
a longitudinal and comprise 1955 cases who were 
followed up from 15 years age. Allergic diseases were 
asthma, eczema, allergic rhinitis, food sensitization, 
aeroallergen sensitization, and any sensitization. 
Investigators report no association beween hs-CRP 
and allergic endpoints (15). CRP levels were studied in 
178 asthmatic patients and 50 healthy controls.  CRP 
was higher in asthmatic group than control. Besides, 
exacerbation was also made significant effect on CRP 
level as compared to stable and control groups In 
addition, BMI was statistically higher in asthma group 
(16). 

Total IgE and atopy relation had been shown in many 
studies. Increased IgE level is a key feature of atopy.  
It is widely used as screening tool. Type 2 helper cells 
have a crucial role in the inflammation of asthma by the 
production of IgE.  As compatible with literature, we 
found that Total IgE was the most important predictor 
for positive SPT. Chang et al. analyzed the level of total 
and specific IgE in 3721 patients with allergic diseases. 
They found increased total IgE levels in 2419 cases and 
specific IgE in 1215 patients. Coherence rate between 
these two parameters was 60.4% (9).  A study from 
Poland queried whether total and specific IgE could 
take place of skin prick test in atopic dermatitis. The 
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study consisted of 286 atopic dermatitis patients while 
asthma and allergic rhinitis were also evaluated. They 
found no statistically difference between SPT and IgE 
concentrations. There was a consistency between SPT 
and total IgE levels (17). A recent study was conducted 
inTurkey with 443 children at ages of 2-18 years. 
Children were divide into three groups as asthma 
(n=179), allergic rhinitis (n=171) and control (n=93). 
Total IgE levels were statistically higher in asthmatic 
childrens in contrast to other 2 groups. Altough 
total IgE levels were higher in allergic rhinitis group 
compared to control group, there was no significant 
difference between them (18). A cross-sectional study 
was run on 142 refractory asthmatic patients in order 
to find an alignment with total IgE level and eosinophil 
count. Researchers found statistically significant 
correlation between total IgE and eosinophil count  
while 110 (77.5%) had elevated levels for both markers. 
Furthermore, these 110 patients were subdivided 
according to increased levels for total IgE and eosinopil 
count. Most severe refractory asthmatic patients had 
the highest levels for these biomarkers (19). 

Genetic factors, environmental circumstances, gender, 
age and increased body mass index are risk factors 
for allergic diseases. In recent years, there are various 
studies showing link between obesity and atopy. Pro-
inflammatory cytokines and reactive proteins are 
found higher in obese people which cause decreased 
immune tolerance. Berisha et al. investigated 
relationship between obesity and allergic diseases at 
139 patients on the basis of gender and total IgE. They 
found that 55.6% females and 50% males in allergic 
diseases were overweighted in contrast to non-atopics.  
The highest BMI in females were found in asthma while 
in asthma and rhinitis for males. Also, both gender had 
the highest BMI in urticaria/eczema group. With regard 
to total IgE levels, they found significant differences 
between allergic diseases and control group for both 
gender (10).  A cross-sectional study involving 1997 
participants, was conducted in Canada in order to 
assess obesity and atopy interaction. Of all cases, 33.3% 
patients were obese who had one or more positive 
skin tests. Their results showed significant relationship 
between atopy and obesity (11). 

The major strength of this study is that atopic patients 
had been approved by SPT. Also four types of allergic 
diseases were evaluated. Finally, number of cases 
included were high and there were no missing datas for 
blood and physical parameters. In case of limitations, 
this was not a prospective design. In addition, specific 
IgE and high sensitive CRP could not been studied.

In conclusion, total IgE is not key factor for diagnosis 
of atopic diseases however it can be clue for positive 
SPT. Also it can be combined with CRP and BMI value 
before performing SPT in order to detect presence of 
allergic diseases.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı; infertil ve fertil kadınların sosyokültürel ve ekonomik durumlarını karşılaştır-
mak, bu etkilerin infertilite etyolojisindeki yerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi jinekoloji polikliniğine başvuran 64 infertil ve 
65 infertil olmayan toplam 129 kadına anket uygulanmıştır. Bu anket yaş, meslek, eğitim ve gelir düzeyi 
yanında aile tipi, ilişki sıklığı, infertilite süresi, ovulasyon zamanı farkındalığı ve stres düzeyini sorgulayan 16 
sorudan oluşmaktadır. 
Bulgular: İnfertil kadınların yaş ortalaması 27.8±5.2, kontrol grubunun 32.0±5.1 idi ve gruplar arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0.001). İnfertil kadınların ortalama evlilik süresi kontrol grubuna 
göre anlamlı olarak daha düşük saptandı (p<0.001). İnfertil kadınların infertilite süresi ortalama 3.2±2.7 yıl 
olarak bulundu. Aile tipi değerlendirildiğinde infertil grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazla 
oranda geniş aile yapısı mevcuttu (p=0.021). Katılımcıların ovulasyon zamanı farkındalığı infertil grupta ista-
tistiksel olarak anlamlı oranda daha yüksek saptandı (p=0.002).
Sonuç: Çalışmamızda özellikle yaşam tarzı geniş aile yapısında olanlarda, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi düşük 
olanlarda infertilitenin daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle, yaşam tarzında yapılacak bazı 
değişiklikler, eğitim düzeyinin ve gelir düzeyinin artışı infertilite sıklığında azalmaya neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite; Sosyokültürel; Ekonomik

ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to compare sociocultural and economic status of infertile and fertile women 
and to determine their role in etiology of infertility.
Material and Method: A questionnaire was applied to 64 infertile and 65 non-infertile totally 129 women 
who were admitted to the gynecology outpatient clinic of Bozok University Faculty of Medicine. This 
questionnaire consists of 16 questions that question age, job, education and financial status, family type, 
frequency of sexual intercourse, duration of infertility, awareness of ovulation time and stress level.
Results: The mean age of infertile women was 27.8 ± 5.2 years, 32.0 ± 5.1 years in the control group, and 
there was a statistically significant difference between the groups (p<0.001). Mean duration of marriage 
of infertile women was significantly lower than control group (p<0.001). The mean duration of infertility of 
infertile women was 3.2 ± 2.7 years. When the family type was evaluated, infertile group had significantly 
more extended family structure than the control group (p=0.021). Awareness of ovulation time was 
significantly higher in the infertile group. (p=0.002).
Conclusion: In our study, it was found that infertility was more common especially in those with extended 
family structure, low education level and low income level. Therefore, some changes in lifestyle, increase in 
education and financial status may cause a decrease in the frequency of infertility.

Keywords: Infertility; Sociocultural; Economic
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GİRİŞ
İnfertilite, herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın 
en az bir yıllık süre içerisinde çiftin düzenli cinsel 
ilişkisine rağmen kadının gebe kalamaması olarak 
tanımlanır (1, 2). İnfertilite prevalansı ülkeden ülkeye 
ve bölgeden bölgeye değişmekle birlikte, gelişmiş 
ülkelerde çiftlerin yaklaşık % 8-10'unda ve gelişmekte 
olan ülkelerde % 15-20'sinde görülür (3). Kadınların 
çalışma hayatında daha aktif rol almaya başlamaları ile 
geç yaşta evlilik yapması, doğum kontrol yöntemlerinin 
daha yaygın kullanılması ile ilerleyen yaşlarda çocuk 
sahibi olmaya çalışması nedeniyle infertilite görülme 
sıklığı giderek artmaktadır. İnfertilite gelişmekte olan 
ülkelerde özellikle klamidya ve gonore gibi cinsel 
yolla bulaşan enfeksiyonların etkin olarak tedavi 
edilememesi nedeniyle daha fazla görülmektedir (4). 
Diğer taraftan, modern yaşamın sonucu olarak gebelik 
yaşının ertelenmesi, obezite,  elektromanyetik dalgalar, 
hormonlu ve genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres, sigara 
ve alkol kullanımı ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
artması da gelişmiş ülkelerde de infertilitenin artmasına 
neden olmaktadır (5-7). 

İnfertilite tıbbi, psikolojik ve sosyal sorunları da 
beraberinde getiren önemli bir sorundur. Kişide 
depresyon, anksiyete, stress, hayal kırıklığı, cinsel 
işlev bozukluğu, sosyal damgalanma ve düşük benlik 
saygısına neden olmaktadır. Ayrıca infertilite çiftlere ek 
bir ekonomik yük getirir, çiftler arasında gerginlik, şiddet 
ve boşanmalara yol açabilir (8, 9). Bu nedenle infertilite 
nedenleri ve yarattığı sıkıntılar iyi analiz edilmelidir. 
İnfertilitenin sosyokültürel ve ekonomik sonuçları 
üzerine birçok araştırma yapılmıştır ve olumsuz 
sonuçları gösterilmiştir (10). Ancak, infertil çiftlerin 
sosyokültürel ve ekonomik durumları bir risk faktörü 
olarak sonuçları kadar araştırılmamıştır. Bu çalışmanın 
amacı;  infertil  ve fertil kadınların sosyokültürel ve 
ekonomik durumlarını karşılaştırmak, bu etkilerin 
infertilite etyolojisindeki yerini belirlemektir.

MATERYAL METOD
Bu çalışma Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde bulunan 
Yozgat ilinde Ocak 2018-Temmuz 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Etik kurul onayı (99219772-050.99-
, 23.11.2017) Yozgat Bozok Üniversitesi’nden alındıktan 
sonra Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

jinekoloji polikliniğine başvuran 64 infertil ve 65 infertil 
olmayan toplam 129 kadına anket uygulanmıştır. 
Çalışmamızın katılımcıları en az bir yıl düzenli cinsel 
ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan, yapılan 
araştırmalar neticesinde herhangi bir infertilite nedeni 
tesbit edilemeyip açıklanamayan infertilite tanısı 
alan 19-49 yaş kadınlardan oluşmaktadır. İnfertilite 
tanısı alan çiftlere sırasıyla şu testler yapılmaktadır; 
erkek faktörünü dışlamak için spermiogram, over 
rezervini saptamak amacıyla adetin 2-4. günleri 
arasında FSH, LH, estradiol, prolaktin, TSH ve antral 
folikül sayımı, yine adetin 21. günü spontan ovulasyon 
varlığını desteklemek için progesteron seviyesi 
ölçülmüştür. Daha sonra yine kadınlarda adetin 6-11. 
günleri arasında HSG (histerosalpingografi) yapılarak 
tuboperitoneal faktör dışlanmıştır. Ayrıca sistemik 
hastalığı olan kadınlar çalışma dışı bırakılmıştır.  

Hasta grubu anket çalışması sonucunda açıklanamayan 
infertilite tanısı alan hastalardan oluşmaktadır. Kontrol 
grubu ise infertilite dışında başka bir jinekolojik 
nedenle (vajinit, kanama, menstruel düzensizlik, 
myom, kasık ağrısı vb.) jinekoloji polikliniğine başvuran 
en az bir çocuğu olup aile planlaması yöntemi 
kullanan kadınlardan oluşmaktadır. Oluşturulan anket 
formunda daha çok infertilite ile ilişkili olabilecek, 
kadınların sosyodemografik ve ekonomik durumlarını 
gösterebilecek sorular içermektedir. Bunlar; yaş, 
gravite, parite, abortus sayısı, boy, kilo, kaç yıldır evli 
olduğu, kaç yıldır çocuk istediği, eşiyle akrabalık olup 
olmadığı, eğitim düzeyi, eşinin ve kendisinin mesleği, 
günlük hayatta sübjektif olarak stres düzeyi, aile 
tipi (geniş aile, çekirdek aile), ilişki sıklığı, ovulasyon 
zamanı hakkında bilgisi olup olmadığı, evlilik öncesi 
cinsel hayat ile ilgili bilgisi olup olmadığı şeklinde 
düzenlenmiştir. Katılımcılara günlük hayatta yaşadığı 
stres düzeyi 1(en az)-10(çok fazla) arasında olmak 
üzere derecelendirilerek sorulmuş, hastaların sübjektif 
algıladığı stres düzeyi not edilmiştir. Katılımcılara 
anket soruları tek tek sağlık profesyonelleri tarafından 
sorulmuş olup, ovulasyon zamanı hakkındaki 
bilgileri sorgulanarak hastaların doğru bilip bilmediği 
değerlendirilerek işaretlenmiştir. 

İstatistiksel analiz  
Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc; 
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Chicago, IL, USA) versiyon 20.0 yazılımı kullanılarak 
yapılmıştır. Değişken verilerin dağılımı görsel 
(histograms, probability plots)  ve analitik metodlar ( 
Kolmogrov-Simirnov / Shapiro-Wilk’s test)  kullanılarak 
belirlenmiştir. Dağılımı normal olan sayısal veriler 
student t-test, normal dağılmayanlar ise Mann-
Whitney U test kullanılarak karşılaştırılmıştır. Kategorik 
veriler ki-kare test kullanılarak değerlendirilmiştir. p 
<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR
Çalışmamıza 64 infertil 65 kontrol grubu olmak üzere 
129 kadın dahil edildi. Çalışmaya katılan hastaların 
demografik verileri Tablo 1’de verilmiştir. İnfertil 
kadınların yaş ortalaması 27.8±5.2, kontrol grubunun 
32.0±5.1’idi ve gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık vardı (p<0.001). İnfertil kadınların vücut 
kitle indeksi ortalaması 26.0±4.2, kontrol grubunun 
25.3±5.5 idi ve gruplar arasında anlamlı bir farklılık 
yoktu (p>0.05). İnfertil kadınların ortalama evlilik 
süresi kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük 
saptandı (p<0.001). İnfertil kadınların infertilite süresi 
ortalama 3.2±2.7 yıl olarak bulundu (Tablo 1).

Tablo 1. Sosyodemografik veriler

Katılımcıların sosyo-kültürel ve ekonomik durumları 
ayrıntılı olarak Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Sosyokültürel ve ekonomik düzeyin infertil ve fertil 
katılımcılarda karşılaştırılması

Çalışma
Ortalama±SS

Kontrol
Ortalama±SS

P

Yaş (yıl) 27.8±5.2 32±5.1 <0.001

BMI (kg/m2) 26±4.2 25.3±5.5 0.413

Gravida 0.8±1.3 2.5±1.2 <0.001

Parite 0.3±0.5 2±0.9 <0.001

Abortus 0.4±0.8 0.5±0.8 0.489

Evlilik süresi 5.4±4.8 11.2±6.7 <0.001

İnfertilite 
süresi

3.2±2.7

BMI: body mass index; kg:kilogram; m2:metrekare; 
SS: Standart sapma

Çalışma
N: 64 (49.9%)

Kontrol
N: 65 (50.1%)

Yaş Grupları (yıl) 0.001

<20 2 (100.0%) 0 (0.0%)

20-30 44 (64.7%) 24 (35.3%)

30-35 8 (24.2%) 25 (75.8%)

35-40 9 (42.9%) 12 (57.1%)

>40 1 (20.0%) 4 (80.0%)

Eğitim Düzeyi 0.609

Okur-yazar 0 (0.0%) 1 (100.0%)

İlk-orta 46 (50.0%) 46 (50.0%)

Yüksek öğretim 18 (50.0%) 18 (50.0%)

Gelir Düzeyi (TL) 0.010

<1500 TL 12 (75.0%) 4 (25.0%)

1500-2500 TL 26 (60.5%) 17 (39.5%)

2500-3500 TL 8 (47.1%) 9 (52.9%)

>3500 TL 18 (34.0%) 35 (66.0%)

iş sahibi olma 0.142

Evet 10 (37.0%) 17 (63.0%)

Hayır 54 (52.9%) 48 (47.1%)

Çalışma Saati (günlük) 0.054

<6 saat 3 (100.0%) 0 (0.0%)

6-10 saat 6 (28.6%) 15 (71.4%)

>10 saat 2 (50.0%) 2 (50.0%)

Stres Derecesi 0.019

<6 34 (66.7%) 17 (33.3%)

6-7 20 (40%) 30 (60.0%)

8-9 9 (36%) 16 (64.0%)

10 1 (33.3%) 2 (66.7%)

Eş ile akrabalık durumu 0.245

Evet 9 (64.3%) 5 (35.7%)

Hayır 55 (47.8%) 60 (52.2%)

Aile tipi 0.021

43 (43.9%) 55 (56.1%)

21 (67.7%) 10 (32.3%)

İlişki sıklığı 0.002

2 (13.3%) 13 (86.7%)

26 (44.1%) 33 (55.9%)

31 (63.3%) 18 (36.7%)

5 (83.3%) 1 (16.7%)

Ovulasyon farkındalığı 0.002

Evet 36 (65.5%) 19 (34.5%)

Hayır 28 (37.8%) 46 (62.2%)

TL:Türk Lirası
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Katılımcıların yaş grupları incelendiğinde en geniş 
grubu 20-30 yaş arasındaki kadınlar oluşturmaktadır 
(%64.7) ve yaş arttıkça infertilitenin istatistiksel 
olarak anlamlı oranda azaldığı görülmüştür (p=0.001). 
İnfertil kadınlarla kontrol grubu arasında eğitim 
düzeyi ve çalışma durumu açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Katılımcıların gelir 
düzeyi ve stres derecesi arttıkça infertilite oranının 
anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır (p<0.05). Aile tipi 
değerlendirildiğinde infertil grupta kontrol grubuna 
göre anlamlı olarak daha fazla oranda geniş aile 
yapısı mevuttu (p=0.021). İnfertil gruptaki hastaların 
ilişki sıklığı oranı kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
daha yüksekti (p=0.002)(Tablo 2). Ayrıca infertil 
kadınlarda aile tipi ve ilişki sıklığı arasında ilişki 
olup olmadığı değerlendirildiğinde geniş aile olarak 
yaşayan infertil kadınlarda ilişki sıklığının, çekirdek aile 
olarak yaşayanlardan anlamlı olarak daha az olduğu 
saptanmıştır (p=0.041)(Tablo 3). 

Tablo 3. İnfertil katılımcılarda aile tipi ile ilişki sıklığı 
arasındaki ilişki

Katılımcıların ovülasyon zamanı farkındalığı infertil 
grupta istatistiksel olarak anlamlı oranda daha yüksek 
saptandı (p=0.002). Çalışmaya katılan kadınların 
ve eşlerinin meslekleri değerlendirildiğinde infertil 
grubun 51 (%79.7)’i, kontrol grubunun ise 48 (%73.8)’i 
ev hanımıydı. Katılımcıların eşleri ise daha çok işçi 
grubundandı (infertil grup:%46.8 , fertil grup:%63.0) 

TARTIŞMA
İnfertilite dünya genelinde birçok çifti etkileyen ciddi 
bir halk sağlığı sorunudur. İnfertilitenin demografik 
veriler ve sosyokültürel durum arasındaki ilişkisini 
değerlendiren çalışmalar infertilite tanısının ekonomik 
ve sosyal yönden oluşturduğu olumsuz etkiler üzerine 
yapılmıştır (11). Bu çalışma özellikle infertil hastaların 
tanı öncesi sosyokültürel ve ekonomik durumlarını 
değerlendirmektedir. 

Günümüzde birçok çift istenilen eğitim seviyesine 

ulaşmak veya istikrarlı bir iş sahibi olabilmek için çocuk 
doğurmayı ertelemektedir. İnfertilitede kadın yaşı çok 
önemli olup, 35 yaşından sonra gebelik şansı giderek 
azalmaktadır (12). Bunun nedenleri arasında hem oosit 
kalitesinin yaşla beraber azalması hem de yaş ilerledikçe 
cinsel ilişki sıklığının eskiye göre azalması sayılabilir. 
Bunun sonucunda günümüzde sosyoekonomik ve 
kültür düzeyi ileri olan kişilerde infertilite görülme 
riski artmaktadır (13). Ancak bizim çalışmamızda 
infertil grubun yaş ortalaması fertil gruptan daha 
genç bulunmuştur. Çalışmamızdaki katılımcılarının  
çoğunun evhanımı olması, bulunduğumuz coğrafyanın 
sosyokültürel özellikleri gereği kadınların daha erken 
yaşta evlenmeye meyilli olması, infertil grup hastaların 
daha genç yaşta saptanmış olmasının nedeni olarak 
görülmüştür.

Araştırmamızdaki infertil kadınların çocuk sahibi 
olamama süreleri ortalama 3,2±2,7 yıl olarak 
belirlenmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda bu süre 
değişkenlik göstermektedir (14, 15). İnfertilitede tedavi 
süresi çiftlerin yaşamını etkileyecek kadar uzun zaman 
alabilmektedir.

İlişki sıklığını değerlendirdiğimizde infertil kadınlarda 
ilişki sıklığı fertil kadınlardan anlamlı olarak yüksek 
bulundu. Bodur ve ark.’nın yapmış olduğu bir çalışmada 
da bizim çalışmamızla benzer şekilde infertil çiftlerde 
ilişki sıklığı fertil gruptan fazla bulunmuştur. Bu durum 
yine bizim çalışmamızdaki gibi kontrol grubunun daha 
ileri yaş grubundan oluşması veya tedavi nedeniyle 
düzenli cinsel ilişki önerilen ve çocuk sahibi olmak 
için çabalayan infertil çiftlerde cinsel ilişki sıklığının 
artmasına bağlanmıştır (16). 

Katılımcıların ovulasyon (yumurtlama) zamanını bilip 
bilmedikleri değerlendirildiğinde infertil hastaların 
%56.3’ünün (n:36) ovulasyon zamanını bildiği ve bu 
oranın fertil grup ile kıyaslandığında anlamlı olarak 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bunun sonucunda 
çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanların ovulasyon 
zamanı takibine daha fazla dikkat ettiği düşünülmüştür.
Bazı çalışmalarla benzer şekilde bizim çalışmamızda 
da katılımcıların eğitim düzeyi arttıkça infertilitenin 
azaldığı görülmüştür. Bu durumun aksine, Kazemijaliseh 
ve ark. (17) ve Rostami-Davom ve ark. (18) eğitim 

İlişki şıklığı 
2 ve daha az

İlişki sıklığı >2 P

Çekirdek aile 15 (34.9%) 28 (65.1%)
0.041

Geniş aile 13 (61.9%) 8 (38.1%)
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yılı uzadıkça infertilitenin arttığını bildirmiş ve bu 
durumun eğitim süresinin uzamasının evlilik yaşını 
arttırmasına bağlamıştır. Ancak eğitimli kadınların 
üreme fizyolojisine daha hakim olabilmeleri, sağlık 
hizmetine ulaşmalarının daha mümkün olması ve 
kendisine sunulacak olan tedavi yöntemlerine uyumu 
infertilite açısından daha yüz güldürücü sonuçlar elde 
edilmesini sağlamaktadır. 

Çekirdek aile iki kuşağın birlikte yaşadığı, anne, baba 
ve evlenmemiş çocuklardan oluşan ailedir. Geniş aile 
ise; iki ya da daha fazla kuşağı içine alan çekirdek aileye 
ek olarak akrabalık bağı ile bağlı olan diğer kimseleri 
(büyükanne, büyükbaba, amca, hala vb…) içine alan 
kalabalık ailedir. Bu ev içi yaşam şekli bize kadınların 
sosyokültürel durumları hakkında fikir vermektedir. 
Katılımcıların aile tipini değerlendirdiğimizde 
çalışmamızda infertil katılımcıların %67.2’sinin (n:43)  
çekirdek aile şeklinde, %32.8’inin (n:21)  geniş aile 
şeklinde yaşadıkları belirlenmiştir. Fertil katılımcıların 
ise %84,7 (n:55) çekirdek, %15,3 (n:10) geniş aile 
şeklinde yaşadığı görülmüştür. İnfertil kadınlarda geniş 
aile tipi yaşama şekli fertil kadınlardan anlamlı olarak 
daha yüksek bulunmuştur. Anne, baba ve çocuklar 
dışında herhangi bir kan bağının olduğu bireyle aynı 
evde yaşıyor olmak çiftlerin cinsel ilişki sıklığında 
azalmaya neden olabilir. İnfertil katılımcıların yaş 
ortalamasına baktığımızda daha genç olmaları ve 
evlilik sürelerinin fertil kadınlara göre daha kısa olması 
nedeniyle de böyle bir sonuca ulaşmış olabiliriz. Ayrıca, 
kalabalık ailelerde kadınların infertilite problemlerini 
aile büyüklerinden çekindikleri için dile getiremeyip 
yardım talep etmekte gecikmeleri nedeniyle de olabilir. 
Diğer taraftan, Bodur ve ark. yapmış olduğu çalışmada 
infertil ve fertil grupta aile tipi açısından anlamlı fark 
bulunmamıştır (16).

İnfertil kadınların ortalama evlilik süresi kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır. 
Çelik ve ark. yapmış oldukları çalışmada infertilite 
problemi yaşayan çiftlerde evlilik süresinin daha kısa 
olduğunu ve bunun da Türkiye’ de fertilite problemi 
olan evlililiklerin daha kısa sürmesi ve aile içi şiddet 
olaylarının sıklığı ile açıklamışlardır (19). Ancak bizim 
çalışmamızdaki infertil katılımcıların hepsi çocuk 
istemiyle başvuran, yeni infertilite tanısı alan, yani 

evliliği devam eden kadınlardan oluşmaktaydı. Bu 
nedenle bizim çalışmamızdaki bu sonucu infertil 
kadınların yaş ortalamasının daha genç olması ve 
nispeten fertil kadınlara göre evlilik sürelerinin daha 
kısa olmasına bağlayabiliriz.

Psikolojik stresin  hipotalamo-pituiter-adrenal 
aksı tetiklemesi sonucu kortikotropin salıverici 
hormon (CRH), adrenokortikotropik hormon (ACTH) 
ve glukokortikoidlerin artması beklenir. Bu stres 
hormonlarının seviyelerindeki artış yumurtlama 
zamanlamasını engelleyebilir, luteal fazı kısaltabilir 
ve implantasyon şansını azaltabilir (20). Ayrıca, stres 
ile ilişkili kortizol veya norepinefrin konsantrasyonları 
foliküler gelişimi durdurabilir, geciktirebilir veya 
kaliteli embriyoların sayısını azaltabilir (21). Daha önce 
yapılan bir çalışmada infertil kadınlarda stres düzeyinin 
fertil kadınlardan anlamlı derecede yüksek olduğu 
gözlenmiştir (22). Yine aynı çalışmada infertil çiftlerde 
kadınlardaki stres düzeyinin erkeklerden nerdeyse iki 
kat fazla olduğu saptanmıştır. Ayrıca, kadınlardaki stresin 
tedavi başarısını etkilerken erkeklerdeki stres düzeyinin 
tedavi başarısını etkilemediği görülmüştür (23).  Bunun 
aksine bizim çalışmamızda fertil kadınlarda stres 
düzeyinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun nedeni katılımcıların stres düzeyini 
belirleyen daha objektif bir veri yerine kendilerinin 
sübjektif bir şekilde stres düzeylerini değerlendirmeleri 
olabilir. Stresin infertil kadınlarda daha yüksek olduğunu 
gösteren çalışmaların çoğu yardımla üreme tedavisi 
(YÜT) uygulanan katılımcılardan oluşmaktadır. Oysa 
bizim çalışmamızdaki infertil hastalar yeni tanı almış 
hastalardan oluşmaktadır. YÜT tedavilerinde de tedavi 
sonrası başarısızlıkların olması ve stresi artırması, stres 
ile infertilite arasında pozitif ilişkiyi ortaya çıkarmış 
olabilir. 

Daha tedaviye başlamamış infertilite tanısı yeni 
koyulan kadınlarda da gelir düzeyi fertil kadınlara 
göre daha düşük bulunmuştur. Her ne kadar yapılan 
çalışmalar infertilite tedavisinin finansal yükünün 
çocuksuz kadınların ruh sağlığını bozduğunu gösterse 
de, eğitim ve gelir düzeyi arttıkça depresyon, psikolojik 
rahatsızlıklar ve yalnızlık düzeyinin azaldığı saptanmıştır 
(24). Çelik ve Kırca’nın yaptığı bir çalışmada kadınların 
eğitim düzeyinin, mesleklerinin, gelir düzeylerinin 
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ve yaşadıkları yerin kişisel alanda stres düzeylerini 
etkilediği, ilkokul mezunu olan, işçi olarak çalışan, 
gelir düzeyi az olan ve köyde yaşayan kadınların 
kişisel alandaki stres düzeylerinin diğer kadınlardan 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (19). Bizim 
çalışmamızda da gelir düzeyi infertil hastalarda daha 
düşük bulunmuştur. Fertil kadınlarda gelir düzeyinin 
daha yüksek bulunması çocuk sahibi olabilmek için 
tedaviye ekonomik imkanlar nedeniyle daha kolay 
ulaşabilmesi nedeniyle açıklanabilir. İnfertiliteye 
yönelik tedavi merkezlerinin şehir merkezinde olduğu 
ve her şehirde de tedavi merkezi bulunmadığı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Tedavi için şehir merkezine 
veya başka bir şehire gitmek gerektiğinde, gelir düzeyi 
düşük bireyler için bu durum daha fazla strese neden 
olabilmektedir. Aynı zamanda ulaşım, konaklama, 
yeme içme için yapılacak harcamalar aile ekonomisine 
fazladan yük getirerek kişileri olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir.

İnfertil çiftlerden sadece kadınları ankete dahil 
etmiş olmamız ve çalışmada kullanılan ölçeklerin 
öz bildirim ölçekleri olması çalışmamızın önemli 
kısıtlılıklarındandır. Bu ölçekler kişinin beyanına dayalı 
olan anketler oldukları için, her zaman doğru yanıt 
alınamayabilmekte, katılımcı sosyal çevresi ve kültürel 
özelliklerine göre farklı bakış açıları geliştirebilmektedir.

SONUÇ
Sonuç olarak, günümüzde hızla gelişen tıbbi bilgi ve 
teknolojiye rağmen infertilite sıklığı artan önemli bir 
halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle tedavisi kadar 
etyolojisi de araştırılıp, infertilite durumu önlenmeye 
çalışılmalıdır. Çalışmamızda özellikle yaşam tarzı geniş 
aile yapısında olanlarda, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi 
düşük olanlarda infertilitenin daha fazla görüldüğü 
tespit edilmiştir. Bu nedenle, yaşam tarzında yapılacak 
bazı değişiklikler, eğitim düzeyinin ve gelir düzeyinin 
artışı infertilite sıklığında azalmaya neden olabilir.
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ÖZET
Amaç: Potasyumun (K+) kardiyovasküler hastalıklardaki kritik rolü ve olumsuz kardiyak olayları önlemede 
normokalemik durumu devam ettirmenin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Çalışmamızda, nor-
mal sınırlar içerisinde olmasına rağmen, serum potasyum düzeylerindeki değişkenlik oranı ile ST-yükselmeli 
miyokard enfarktüsü (STyME) hastalarında izlenen hastane içi majör kardiyak olaylar (MACE) arasındaki iliş-
kiyi araştırmayı amaçladık. 
Gereç ve Yöntemler: 2013 – 2015 yılları arasında tersiyer merkezimize STyME tanısı ile başvuran toplam 419 
hasta retrospektif olarak dizayn edilen çalışmamıza dahil edildi. Hastaneye başvuru anında veya hastane içi 
takipleri sırasında normal değerlerin dışında K+ düzeyi saptanan hastalar çalışmaya alınmaz iken, hastane 
yatışı boyunca en az 5 (beş) ardışık K+ değeri mevcut olan hastalar çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Çok değişkenli regresyon analizinde, çalışma populasyonundaki serum K+ düzeylerinin değişkenlik 
oranı (OR: 7.84, 95%CI: 1.18-51.81, p=0.03) hastane içi olumsuz kardiyak olayların (MACE) bağımsız öngör-
dürücüsü olarak saptandı. Serum K+ düzeylerinin değişkenlik oranı ≥ 0.57 (optimal kestirim değeri) olması 
halinde, hastane içi olumsuz olayları % 46.2 duyarlılık ve % 84.9 özgüllükle öngörmekteydi. [area under 
curve (AUC) 0.66, p=0.001].
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, normal sınırlar içinde olsa dahi değişkenlik gösteren K+ düzeylerinin STyME 
hastalarında hastane içi olumsuz olayların bağımsız bir öngördürücüsü olabileceğini göstermiştir. Bu neden-
le, artmış oranda K+ düzeyi değişkenliği gösteren hastaların daha yakından takibi olumsuz kardiyak olayları 
en aza indirmek açısından büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Potasyum; ST-yükselmeli miyokard enfarktüsü; Majör olumsuz kardiyak olaylar

ABSTRACT
Objective: The critical role of potassium (K+) in cardiovascular disease and, maintaining a normokalemic 
state are increasingly being recognized to preclude adverse cardiac events. The main objective of our study 
was to evaluate whether there is an association between the variability of serum potassium levels, even 
within the normal range, and in-hospital major adverse cardiovascular events (MACE) in patients with ST-
elevation myocardial infarction (STEMI).
Materials and Method: A total of 419 patients who were admitted to our tertiary heart center with a di-
agnosis of STEMI from May 2013 to May 2015 were included in this retrospective study. The patients who 
have any serum K+ levels beyond the normal range on admission and during the in-hospital follow-up in-
terval were excluded. The patients who had at least five consecutive serum K+ measurements during the 
in-hospital stay were included in the study. 
Results: In multivariable logistic regression analysis, the variability of serum K+ levels (OR: 7.84, 95%CI: 1.18-
51.81, p=0.03) was found to be independently associated with MACE in the study population. The optimal 
cut-off value of the variability of serum K+ levels was ≥ 0.57 with a sensitivity of 46.2% and a specificity of 
84.9% [area under curve (AUC) 0.66, p=0.001].
Conclusion: Our findings provide evidence that variability of serum K+ levels even within the normal range 
may be an independent predictor of MACE in STEMI patients. Therefore, close follow up of the patients with 
a high variability of serum K+ levels has utmost importance in order to minimize the risk of MACE. 

Keywords: Potassium; ST-elevation myocardial infarction; Major adverse cardiovascular events
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HASTALARINDA HASTANE İÇİ MAJÖR KARDİYAK OLAYLARIN 
ÖNGÖRDÜRÜCÜSÜ: SERUM POTASYUM DÜZEYLERİNDEKİ 
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INTRODUCTION
In the human body, extracellular level of potassium 
(K+) is mainly regulated by renal excretion in addition 
to the shift between intracellular and extracellular 
spaces (1). Particularly, these shifts can alter the 
electrophysiological features of resting membrane 
potential in myocardial cells and thus, effect the 
generation and conduction of impulses in the heart (1).  
After it had been demonstrated that the lower serum 
K+ levels are associated with decreased threshold for 
fibrillation in an animal model (2), several observational 
studies pointed out the association between increased 
risk of arrhythmias and hypokalemia in patients 
with acute myocardial infarction (AMI) (3,4). Hence, 
serum K+ levels of > 4 mEq/L or even > 4.5 mEq/L 
was recommended as an optimum target by practical 
guidelines for the management of ST-elevation 
myocardial infarction (STEMI) (5). However, recent 
observational studies consistently report that both 
reduced and increased levels of K+, even within the 
normal range, are associated with negative outcomes 
and increased mortality in patients with AMI (6-8). 
Moreover, Shiyovich et al. have found that fluctuations 
which lead K+ levels beyond upper and lower limits 
were associated with increased risk of in-hospital 
mortality in AMI patients (9). 
AMI, particularly STEMI, influences serum K+ levels 
by the stimulation of sympathetic nervous system 
discharge, which subsequently leads beta-adrenergic 
receptor stimulation that facilitates K+ shift into cells 
in the first hours (10). Sekiyama et al. showed that 
such an early transient hypokalemic dip is associated 
with the severity of ischemia and higher incidence 
of myocardial infarction (11). Nevertheless, such 
an early hypokalemic decline was not found in AMI 
patients who were treated with beta-blockers (12). 
Not only beta-blockers but also aldosterone blockers, 
and diuretics can effect serum K+ levels and influence 
the rate of K+ level changes. In a nutshell, although 
the pathophysiological mechanisms behind the 
association between decreased or increased K+ levels 
and cardiovascular adverse events in patients with 
AMI are not totally understood, it is evident that even 
fluctuations, which carry K+ levels to the upper or 
lower limits, are closely related with adverse cardiac 
events in AMI patients (9).

As it may be called a further step with regard to this 
type of a study, we speculated that the variability of 
consecutive serum K+ measurements in normal range 
(defined as 3.5 mEq/L-5.5 mEq/L) with using a standard 
deviation method may be associated with in-hospital 
major adverse cardiac events (MACE) in STEMI patients. 
Hence, in the present study, our objective was to find 
out whether any association exists between serum K+ 
variability rates and in-hospital MACE in patients with 
STEMI. 

MATERIAL and METHODS
Data collection
A total of 419 patients who were admitted to Dr. 
Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery 
Training and Research Hospital, from May 2013 to 
May 2015, with a diagnosis of STEMI were included in 
this retrospective study. Dr. Siyami Ersek Thoracic and 
Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital 
is a tertiary referral heart center with a high-volume 
of percutaneous coronary intervention (PCI) (around 
2500 PCI per year). The patients who underwent a 
thrombolytic treatment, were pregnant, were on 
chronic renal replacement therapy (any type of dialysis), 
had an acute or chronic infection, needed mechanical 
ventilation, and those who referred to emergency 
or urgent coronary artery bypass graft surgery were 
excluded from the study. In addition, patients with 
incomplete data in the hospital records were excluded. 
All the data including demographic, clinical as well as 
the laboratory measurements were obtained from 
the hospital’s medical records. In the current study, 
the patients who had at least five consecutive serum 
K+ measurements during the in-hospital stay were 
included in the study. The patients who had any serum 
K+ level beyond 3.5–5.5 mEq/L on admission and 
during the in-hospital follow-up were excluded in order 
to preclude potential variability bias. In all patients, 
serum K+ levels were measured within the first two 
hours of index hospitalization. Also, the patients 
who died due to non-cardiovascular causes were not 
included in the study. According to current guidelines, 
all patients received the standard medical therapy 
such as beta-blocker, acetylsalicylic acid, clopidogrel or 
ticagrelor or prasugrel, angiotensin-converting enzyme 
(ACE) inhibitors or angiotensin receptor blockers (ARB). 
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The study was approved by the local ethics committee, 
and it was performed according to the principles of the 
Declaration of Helsinki.

Echocardiography and laboratory analysis
Routine complete blood cell count was performed on 
a blood sample obtained on admission. The creatine 
kinase myocardial band (CK-MB) measurements were 
repeated at six hours until the peak values were 
achieved. Serum K+ level was measured by the ion-
selective electrodes indirect method using Roche 
Cobas 6000 Biochemistry Auto-Analyzer (Indianapolis, 
USA). The estimated glomerular filtration rate (eGFR) 
was calculated using the Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration equation. The left 
ventricular ejection fraction was measured using the 
modified Simpson method.

Definitions and in-hospital follow-up
The variability of serum K+ levels was defined as the 
standard deviation of the consecutive K+  measurements 
in every patient. In the study, MACE was accepted as 
the combination of cardiac mortality, advanced atria-
ventricular (AV) block, and malignant ventricular 
arrhythmias (13). All clinical events were evaluated by 
a trained study coordinator who reviewed the patients’ 
electronic hospital records. Ventricular arrhythmias 
consisted of sustained ventricular tachycardia (VT) that 
was defined as a regular and fast heart rate that arises 
from improper activity in the ventricle of the heart 
that exceeds 30 seconds in duration and ventricular 
fibrillation (VF) that is a vibration of the heart instead 
of pumping due to disorganized electrical activity in 
the ventricles (14). Advanced AV block was accepted as 
two or more consecutive P-waves were blocked (15). 
STEMI diagnosis was accepted based on the following 
criteria; (I) typical chest pain lasting for  > 30 minutes 
and (II) ST-segment elevation in at least 2 contiguous 
leads with the following cut-off points: at least 0.2 mV 
in men or at least 0.15 mV in women in leads V2–V3 
and/or at least 0.1 mV in the other leads (III) definite/
probable a new left bundle branch block (16).

Statistical analyses
All data were presented as a mean ± SD for parametric 
or a median [interquartile range] for non-parametric 

variables and as percentages (%) for categorical 
variables. Continuous variables were checked for the 
normal distribution assumption using Kolmogorov-
Smirnov statistics. Differences between MACE (+) 
and MACE (-) subjects were evaluated using the 
Kolmogorov-Smirnov test or the Student-t test when 
appropriate. Categorical variables were tested by 
Pearson's χ2 test and Fisher's Exact Test. Univariable 
and multivariable logistic regression analysis were 
performed to investigate the predictors of MACE in 
the study population. Forward stepwise multivariate 
regression models using parameters with p<0.10 were 
created to identify the independent predictors of 
MACE. Receiver operating curves (ROC) were generated 
to define the cut-off values for the variability of K+ 
levels. P-values were two-sided, and values p<0.05 
were considered statistically significant. All statistical 
studies were carried out using Statistical Package for 
Social Sciences software (SPSS 16.0 for Windows, SPSS 
Inc., Chicago, Illinois).
 
RESULTS
In the present study, the sample size consisted of 
419 patients who had a diagnosis of STEMI. Baseline 
characteristics and laboratory findings of all patients 
were depicted in Table 1. The mean age of the subjects 
was 57.1±12.6 years, and the majority of the patients 
were male gender (84%). MACE was observed in 39 
(9.3%) out of 419 patients in our cohort. The study 
population was divided into two groups; the patients 
who had a MACE and those who did not. The frequency 
of hypertension and smoking reach statistical 
significance between the groups (p<0.05, for all), while 
the frequency of diabetes mellitus, hyperlipidemia, 
and a prior history of myocardial infarction was not 
different between the groups (p>0.05, for all). On 
admission, the patients who had a MACE had higher 
Killip class examination, anterior myocardial infarction 
and lower systolic blood pressure and decreased left 
ventricular ejection fraction when compared to those 
who did not suffer from MACE. In terms of laboratory 
findings, peak CK-MB and serum K+ levels at admission 
were significantly different between the groups 
(p<0.05, for all). Comparison of other laboratory 
findings was similar between both the groups (p>0.05, 
for all). 
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MACE (+), 
n=39

MACE (–), 
n=380

P value

Age, years 63 ± 13.9 56.4 ± 12.3 <0.01

Male gender, n (%) 31 (79.5) 320 (84) 0.44

History

Diabetes mellitus, n (%) 11 (28.2) 71 (18.7) 0.15

Hypertension, n (%) 24 (61.5) 151 (39.7) 0.01

Hyperlipidemia, n (%) 6 (15.4) 53 (13.9) 0.80

Smoking, n (%) 20 (51.3) 272 (71.6) 0.01

Prior MI, n (%) 8 (20.5) 63 (16.6) 0.11

At admission

Systolic blood pressure, mmHg 104.8 ± 33.6 122.4 ± 19.7 < 0.01

Heart rate, rate/min 81.7 ± 25.2 79.7 ± 16.4 0.48

Killip class 2-4, n (%) 37 (94.9%) 98 (25.8%) < 0.01

Ejection fraction, % 38.3 ± 12 45.6 ± 8.7  0.01

Anterior myocardial infraction, n (%) 10 (25) 206 (54) <0.01

Duration of chest pain, h 4.2 ± 2.1 3.6 ± 2.8 0.21

Door to balloon time, min 32.3 ± 11.1 31.1 ± 9.8 0.46

Laboratory findings

Peak CK-MB, ng/mL 300 [272] 136 [161.2] < 0.01

Glucose, mg/dL 148.1 ± 39.2 157.6 ± 73.5 0.42

Creatinine, mg/dL 0.9 ± 0.2 0.9 ± 0.3 0.92

eGFR, mL/min/1.73m2 78±13 81±15 0.86

Hematocrit, % 39.4 ± 3.7 40.6 ± 5.0 0.13

Platelet count, x103/mm3 239.5 ± 77.1 254 ± 76.8 0.24

White blood cell count, x103/mm3 12.1 ± 3.8 12.1 ± 3.4 0.90

Potassium, mEq/L (admission) 4.39 ± 0.71 4.16 ± 0.52 0.01

During hospital stay

Variability of potassium (K+) levels 0.51 ± 0.26 0.37 ± 0.19 <0.01

Total number of potassium (K+) checks 242 2224 -

Number of potassium (K+) checks per patient 6.2 ± 0.7 5.8 ± 0.5 0.76

Abbreviations: MACE; major adverse cardiovascular events, MI; myocardial infarction, CK-MB; creatine       
kinase-myocardial band, eGFR; estimated glomerular filtration rate.

Table 1: Baseline characteristic and laboratory findings of all patients with P value.

OR (95% CI) P value

Peak CK-MB 1.003 (1.001-1.005) 0.01

Smoking 0.37 (0.147-0.949) 0.03

Systolic blood pressure 0.97 (0.961-0.949) 0.01

Killip class 2-4 on admission 39.44 (8.77-177.35) < 0.01

Ejection fraction 0.95 (0.919-0.997) 0.03

Variability of serum K+ levels 7.84 (1.18-51.810) 0.03

Abbreviations: MACE; major adverse cardiovascular events, CK-MB; creatine 
kinase myocardial band,                  K+; potassium.

 Table 2: Multivariate logistic regression analysis for prediction of in-hospital MACE.
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During the hospital course, the number of serum K+ 
checks per patient was similar between the groups; 
however, the variability of serum K+ levels was 
significantly different in patients who had a MACE 
compared to those who did not (p<0.05). Both groups 
were not different in terms of standard medical 
treatment. In univariable regression analysis; age, K+ at 
admission, hypertension, smoking, peak CK-MB levels, 
Killip 2-4 class examination, systolic blood pressure, 
left ventricular ejection fraction, and the variability of 
serum K+ levels were found to be correlated with MACE. 
After applying these parameters to the multivariable 
logistic regression analysis; only peak CK-MB levels 
(OR: 1.003, 95%CI: 1.001-1.005, p=0.01), systolic blood 
pressure (OR: 0.97, 95 %CI: 0.961-0.996, p=0.01), 
smoking (OR: 0.37, 95%CI: (0.147-0.949, p=0.03), Killip 
2-4 class examination (OR: 39.44, 95% CI: 8.77–77.35, 
p< 0.01), left ventricular ejection fraction (OR:0.95, 
95%CI: 0.919–0.997, p=0.03), and the variability of 
serum K+ levels (OR:7.84, 95%CI: 1.18-51.81, p=0.03) 
were found to be independently associated with MACE 
in the study population (Table 2).  In ROC analysis, the 
variability of serum K+ level of 0.57 predicted MACE 
with a sensitivity of 46.2% and a specificity of 84.9% 
[area under curve (AUC) 0.66, p=0.001] (Figure 1).
 

Figure 1. ROC curve analysis of the association between the variabil-
ity of serum K+ levels and in-hospital MACE in STEMI patients. 
Abbreviations: ROC: Receiver operating characteristic. AUC: Area 
under the curve.

DISCUSSION 
The main finding of the current study can be 
summarized as; the variability of serum K+ levels, even 
within the normal range (defined as 3.5 mEq/L-5.5 
mEq/L), was found to be associated with an increased 
risk of MACE in STEMI patients. As a result, this finding 
provides and supports the evidence that close follow-
up of serum K+ levels has utmost importance in STEMI 
patients during the in-hospital course.

In the human body, maintaining the proper distribution 
of K+ across the cell membrane plays a crucial role in the 
myocardial cells for the generation and conduction of 
impulses in the heart (1). In the acute phase of STEMI, 
there is an activation of the sympathetic nervous 
system secondary to acute myocardial ischemia, which 
results in the increase of catecholamines levels such 
as noradrenaline and adrenaline (17). These elevated 
levels of catecholamines stimulate the myocardial cell 
membrane ion pump, namely Na-K-ATPase pump, via 
Beta1-adrenergic receptor resulting in the distribution 
of K+ more intra-cellularly and less extra-cellularly, 
thus, causing redistributional hypokalemia (17). 
Consequently, the ischemic myocardium becomes 
more hyperpolarized and the electrical inhomogeneity, 
which increases susceptibility to ventricular 
arrhythmia, occurs. Besides these mechanisms, acute 
myocardial injury can lead to decreased cardiac 
output, thus causing constriction of the renal artery 
and renal medullary hypoxia, all of which may induce 
the development of hyperkalemia (18). Accordingly, 
several studies reported that admission serum K+ levels, 
either profoundly low or extremely high, were shown 
as an independent predictor of in-hospital mortality, 
particularly secondary to ventricular arrhythmia in 
STEMI patients (8-10). In our study, in order to exclude 
these factors, our sample size consisted of the patients 
whose serum K+ levels were within the normal range 
during the index hospitalization. 

The prognostic value of normal range serum K+ levels 
has been investigated in previous studies. In a recent 
study, which included 1924 AMI patients (half of the 
study population was diagnosed as STEMI), Choi et 
al. found that there was no association between 
the mean serum K+ levels and the development of 
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ventricular arrhythmias (19). A consistent finding was 
found in our study as the mean serum K+ level was not 
an independent predictor of MACE in the multivariable 
logistic regression analysis. Moreover, Shlomai et al. 
demonstrated that the patients with ‘normal-very 
high’ serum K+ levels (which was defined as 4.45 
mEq/L-5.2 mEq/L) displayed increased frequency of 
in-hospital and short-term mortality when compared 
to those with ‘low-normal’ serum K+ levels (which was 
defined as 3.5 mEq/L-3.9 mEq/L) (20). Furthermore, 
two retrospective studies revealed that admission K+ 
level of 4.3, even within the normal range, might be 
an independent predictor of recurrent target vessel 
revascularization and the infarct size in patients with 
AMI (21, 22).

Even though profoundly low or extremely high serum 
K+ levels are associated with deleterious prognosis in 
patients with AMI, the data regarding the association 
between the variability of serum K+ levels within 
the normal range and in-hospital adverse outcomes 
among STEMI patients is scarce. In a retrospective 
study, which consisted of a heterogeneous group 
of AMI patients (nearly half of these patients were 
diagnosed as STEMI), Shiyovich et al. reported that 
the first serum K+ levels in the extreme categories and 
increased serum K+ fluctuations were found to be more 
common in patients with AMI who died in hospital 
rather than survivors (9). However, in this study, the 
authors did not exclude the patients whose serum K+ 
levels beyond out of normal range on admission and 
during the in-hospital follow-up. The main focus of our 
study was to assess whether the variability of serum K+ 
levels, even within the normal range, is associated with 
in-hospital adverse cardiovascular outcomes in STEMI 
patients. Our findings demonstrated that variability 
of serum K+ levels is related to a higher risk of MACE 
in STEMI patients. In addition, these findings provide 
evidence that variability of serum K+ levels, rather 
than mean values, may be more valuable in terms of 
prognosis. We thought that the variability of serum K+ 
levels might be a marker of severity because we noted 
a higher rate of Killip class examinations, lower systolic 
blood pressure and left ventricular ejection fraction 
in patients with a higher variability of serum K+ 
levels. Hence, the increased rate of MACE in patients 

with a higher variability of serum K+ levels might be 
confounded by the aforementioned factors. However, 
after adjustments of these factors, the variability of 
serum K+ levels remained an independent predictor 
of MACE in our study.  According to the present study 
results, the close monitoring of variability of serum K+ 
levels, even within the normal range, may be necessary 
in STEMI patients during the hospital course.

Limitations of the study
Our study had some limitations. Firstly, it was a 
single-center, retrospective, and observational study; 
however, consecutive patients were enrolled in the 
study. Secondly, our sample size was relatively small. 
Thirdly, even though the patients with at least 5 
serum K+ measurements were included in the study, 
the timing of the tests was not uniform. Fourthly, 
we might not able to exclude some unmeasurable 
confounders of MACE in spite of using a multivariable 
logistic regression analysis. Fifth, the data regarding 
the association of serum K+ levels and the timing of the 
development of ventricular arrhythmia was not able to 
be correctly identified in all patients. Finally, our study 
findings warrant further multi-center, prospective, and 
large studies in order to elucidate the exact role of 
variability of serum K+ levels in STEMI patients and to 
apply these findings to daily clinical practice. 
 
CONCLUSION
In the present study, we observed that variability of 
serum K+ levels may be an independent predictor 
of MACE in STEMI patients. Hence, the patients 
with a high variability of serum K+  levels should be 
more closely followed up due to an increased risk of 
mortality among these patients. However, as this was 
a retrospective and single-center study, definitive 
conclusions cannot be drawn about the value of 
variability of serum K+  levels based on the present 
findings. Thus, further prospective, multicenter, and 
larger studies are needed to confirm our findings.
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ÖZET
Amaç: Akut koroner sendrom olgularında ciddi darlık olan koroner arter sayısı ile kardiyovasküler risk fak-
törleri arasındaki ilişki değerlendirildi.
Yöntemler: Bu çalışma retrospektif olarak dizayn edildi. 2016–2018 tarihleri arasında akut koroner sendrom 
sebebiyle koroner anjiografi yapılan 904 hasta çalışmaya dahil edildi. Ciddi koroner arter darlığı olmayan 
ve koroner operasyon geçiren hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar kritik koroner arter darlıklarına göre 
tek damar hastalığı (TDH) ve çok damar hastalığı (ÇDH) olacak şekilde iki gruba ayrıldı. ÇDH ile TDH olanlar 
klasik kardiyovasküler risk faktörleri açısından karşılaştırıldı. 
Bulgular: Hastaların 544’ünde (%60) ÇDH 365’inde (%40) TDH saptandı. ÇDH olan grupta yaş, hipertansi-
yon ve diyabet mellitus istatistiksel olarak daha fazla saptandı (sırasıyla p<0.001, p=0.003, p=0.005). TDH 
olan grupta ise erkek cinsiyet, aile öyküsü ve sigara içiciliği istatistiksel olarak daha fazla saptandı (sırasıyla 
p=0.006, p<0.001, p<0.001).
Sonuç: Diyabet ve hipertansiyon ÇDH grubunda yüksek saptanırken aile öyküsü ve sigara içiciliği TDH gru-
bunda yüksek saptandı. Akut koroner sendrom hastalarında bu risk faktörlerin göz önünde bulundurulması 
önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı; Kardiyovasküler risk faktörleri; Koroner anjiografi

ABSTRACT
Aim: The relationship between the number of coronary arteries with severe stenosis and cardiovascular 
risk factors was evaluated in patients with acute coronary syndrome.
Material-Method: This study was designed retrospectively. 904 patients who underwent coronary 
angiography for acute coronary syndrome between 2016–2018 were included in the study. Patients who 
underwent coronary bypass surgery and didn’t have severe coronary artery disease were excluded. The 
patients were divided into two groups according to critical coronary artery stenosis as single vessel disease 
and multiple vessel disease. The relationship between multivessel disease and risk factors was compared.
Results: Multivessel disease was detected in 544 (60%) patients and single vessel disease in 365 (40%) 
patients. Age, hypertension and diabetes were found to be higher in multivessel disease (respectively 
p<0.001, p=0.003, p=0.005). Male gender, family history and smoking were found to be higher in the single 
vessel disease.
Conclusion: Diabetes and hypertension were higher in multivessel disease group, while family history and 
smoking were higher in single vessel disease group. It is important to consider these risk factors in patients 
with acute coronary syndrome.

Key Words: Coronary artery disease; Cardiovascular risk factors; Coronary angiography
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GİRİŞ
Türk erişkinlerinde kalp hastalığı ve risk faktörleri 
(TEKHARF) çalışma verilerine göre %42 oranı ile 
kardiyovasküler hastalıklar, tüm ölüm nedenleri 
arasında  ilk sırada yer alır (1). Kardiyovasküler hastalıklar 
arasında acil servislere en sık başvuru nedeni akut 
koroner sendromdur. Akut koroner sendrom miyokard 
kan akımındaki ani bozulma sonucu gelişebilen akut 
miyokard infarktüsü, kararsız angina pektoris ve ani 
kardiyak ölümü  kapsayan acil durumlardır (2). Akut 
koroner sendromların tanı ve tedavisinde koroner 
anjiografi altın standart olarak kullanılmaktadır. Akut 
koroner sendromlarda diyabetes mellitus (DM), sigara, 
hipertansiyon, aile hikayesi, obezite iyi bilinen risk 
faktörleridir (3). Akut koroner sendromla başvuran 
hastalarda koroner arterlerdeki aterosklerozun dağılımı 
ve yaygınlığı değişkenlik göstermektedir. Akut koroner 
sendrom nedeniyle yapılan koroner anjiografilerde 
çok damar hastalığı görülme oranları çalışmalarda 
%40-60 oranında tespit edilmiştir (4). Ülkemizde genç 
nüfus fazla olmasına rağmen koroner arter hastalığı 
görülme oranları yüksektir. Koroner arter hastalığı risk 
faktörleri çok sayıda çalışmada iyi tanımlanmıştır. Fakat 
hasta koroner arter sayısı ile risk faktörleri arasındaki 
ilişkiyi gösteren az sayıda çalışma vardır. Bundan ötürü 
biz çalışmamızda akut koroner sendrom ile başvuran 
hastalarda kardiyovasküler risk faktörleri ile kritik 
darlığı olan koroner arter sayısı arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER
1.Etik bildirimi: Çalışma Helsinki Deklarasyonunda 
belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmıştır. Çalışma 
retrospektif olarak dizayn edildi ve Kırıkkale üniversitesi 
girişimsel olmayan etik kurulunun onayı alındı. 
Çalışmaya Aralık 2016–Ekim 2018 tarihleri arasında 
akut koroner sendrom sebebiyle kliniğimizde yatarak 
tedavi edilen hastalar dahil edildi. 
2.Hasta seçimi: Hastaların koroner anjiografi 
görüntüleri izlenerek tek damar hastalığı ve çok damar 
hastalığı olan hastalar belirlenerek iki ayrı gruba ayrıldı. 
Nonkritik darlığı olan hastalar çalışmadan çıkarıldı.
3.Tanı kriterleri: Sol ana koronerde %40 ve üzeri diğer 
koronerlerde %50 ve üstü darlıklar ciddi koroner 
arter hastalığı olarak kabul edildi (5). Tek koroner 
arterinde ciddi darlık olanlar tek damar hastası, 2 ve 

üstünde koroner arterinde ciddi darlık olan hastalar 
çok damar hastası olarak gruplara ayrıldı. Aktif sigara 
içenler risk grubu olarak kabul edildi. Statin tedavisi 
alan hastalar LDL-kolesterol seviyesine bakılmaksızın, 
statin ve benzeri ilaç kullanmayan hastalarsa LDL-
kolesterol 130 mg/dl üstü ise hiperlipidemi hastası 
olarak kabul edildi (6). Antihipertansif ilaç kullananlar 
ve kan basıncı takiplerinde tansiyon değerleri >140/90 
mmHg olan hastalar hipertansif olarak kabul edildi (7). 
Ailede prematür kalp hastalığı hikayesi (1. derece erkek 
yakınlarında 55 yaş altı, kadınlarda 65 yaş altı) olanlar 
aile hikayesi pozitif olarak kabul edildi. İnsülin veya oral 
antidiyabetik kullanan hastalar ile takiplerinde açlık 
kan şekeri> 126 mg/dL olanlar DM hasta grubuna dahil 
edildi (8).
4.Dışlanma kriterleri: Arşiv koroner anjiografi 
incelemesinde ciddi darlığı olmayan hastalar, 
dosyasında risk faktörleri tam alınmamış hastalar, 
kronik böbrek hastalığı olan hastalar, koroner bypass 
operasyonu geçirmiş olan hastalar çalışmaya dahil 
edilmedi.
5. Görüntüleme yöntemleri: Tüm hastaların koroner 
anjiyografik görüntülemeleri General Electric Optima 
cihazı ile yapıldı. Damar çapı ve lümen daralma 
derecesi kantitatif koroner anjiyografi ile hesaplandı. 
Tüm görüntüler kılavuz kateter (6-7 french) ile kalibre 
edildi. Biyokimyasal parametreler COBAS 411 Roche 
cihazı ile çalışıldı.
6.İstatistiksel analiz: Tüm analizler SPSS 21.0 
İstatistik Paket Programı (SPSS Inc, Chicago, Illinois, 
ABD) kullanılarak yapıldı. Sürekli değişkenler; 
parametrik değişkenler için ortalama ± standart 
sapma, parametrik olmayan değişkenler için medyan 
ve %25-75 düzeyler olarak kaydedildi. Kategorik 
değişkenler sayı ve yüzde olarak temsil edildi. Dağılımın 
normalliğini değerlendirmek için Kolmogorov-
Smirnov testi, homojenliğini değerlendirmek için 
Levene testi kullanıldı. Kategorik değişkenler ki-kare 
testi kullanılarak karşılaştırıldı. Kategorik olmayan 
değişkenlerde parametrik olanların karşılaştırılmasında 
student-T testi, parametrik olmayan değişkenlerin 
karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı.

BULGULAR 
Çalışmaya toplam 904 hasta dahil edildi. Hastaların 
yaş aralığı 30-98 (ortalama 61±13) olup 644’ü erkek 
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260’ı kadındı. Hastaların demografik özellikleri ve risk 
faktörleri Tablo 1’de verildi. 

Tablo 1. Hastalarının demografik özellikleri

Hastaların 544’ünde (%60) çok damar hastalığı (ÇDH) 
365’inde (%40) tek damar hastalığı (TDH) saptandı. 
ÇDH olan grupta yaş, hipertansiyon ve DM istatistiksel 
olarak daha fazla saptandı (sırasıyla p<0.001, p=0.003, 
p=0.005). TDH olan grupta ise erkek cinsiyet, aile öyküsü 
ve sigara içiciliği istatistiksel olarak daha fazla saptandı 

(sırasıyla p=0.006, p<0.001, p<0.001). Hiperlipidemi 
tek damar hastalığı olan grupta daha yüksek olsa da 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. ÇDH’nın 
laboratuvar bulguları incelendiğinde serum glukoz 
(p=0.013), hemoglobin A1C (p<0.001), kreatinin 
(p=0.01) ve hs-CRP (p=0.016) değerleri TDH’ye göre 
daha yüksek olup, istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptandı (Tablo 2). Hemoglobin (p<0.001), beyaz 
küre (p=0.036) ve glomerüler filtrasyon hızı (p<0.001) 
değerleri ise tek damar hastalarında istatistiksel olarak 
yüksek saptandı. Diğer laboratuvar parametrelerinde 
iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 2).

TARTIŞMA 
Bu çalışmada hastanemize akut koroner sendrom 
nedeniyle başvuran hastalarda kritik darlığa neden 
olan aterosklerotik tutulum gösteren damar sayısı ile 
geleneksel risk faktörleri arasındaki ilişkiyi irdelemeyi 
amaçladık. Çalışma sonucu elde edilen verilere göre 
çok damar hastalarında geleneksel risk faktörlerinden 
yaş, hipertansiyon, DM oranının daha yüksek oranda 
olduğu; tek damar hastalarında ise geleneksel risk 
faktörlerinden erkek cinsiyet, aile öyküsü ve sigara 
içiciliğinin daha yüksek oranda olduğu saptandı. 

Değişkenler ÇDH (+)
(n=544)

TDH (+)
(n=365)

P 
değeri

Yaş (Yıl) (mean±SD) 64,5±12,2 57±12,9 <0.001

Erkek cinsiyet, n (%) 367 (67.5) 277 (75.9) 0.006

Aile öyküsü, n (%) 74 (13.7) 85 (23.4) <0.001

Hipertansiyon, n (%) 270 (49.8) 145 (39.8) 0.003

Diyabetes mellitus, 
n (%)

204 (37.6) 104 (28.6) 0.005

Hiperlipidemi, n (%) 182 (33.6) 148 (40.7) 0.071

Sigara, n (%) 197 (36.3) 200 (54.9) <0.001

ÇDH: Çok damar hastalığı, TDH: Tek damar hastalığı, p<0.05 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Değişkenler ÇDH (+) TDH (-) P değeri

Hemoglobin (g/dL) 13.7±1.8 14.3±1.7 < 0.001

Beyaz hücre (103 /µL) 10.8±3.5 11.1±3.8 0.036

Trombosit (103 /µL) 236±69 241±78 0.12

Serum glukoz (mg/dL) 148±76 140±78 0.013

HgbA1c (%) 7.3 ± 2.7 6.4 ± 2.3 < 0.001

Kreatinin (mg / dL) 1.13±0.32 1.07±0.28 0.01

eGFR (mL / dk) 67±20 75±19 < 0.001

Total kolesterol (mg / dL) 192±54 188±55 0.27

Trigliserit (mg / dL) 168 (96-204) 167(97-204) 0.97

LDL kolesterol (mg / dL) 120±43 118±44 0.50

HDL kolesterol (mg / dL) 40±10 39±11 0.14

hs-CRP (mg / dL) 5.36 (0.8-10.6) 4.6 (0-9.9) 0.016

HgbA1c: hemoglobin A1c, eGFR: Tahmini glomerüler filtrasyon hızı, hs-CRP: 
Yüksek duyarlıklı C-reaktif protein, p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi.

Tablo 2. Hastalarının  laboratuvar değerleri
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Çok damar hastalarında laboratuvar değerlerinden 
serum glukoz, hemoglobin A1C, kreatinin ve hs-CRP 
değerleri daha yüksek saptandı. Tek damar hastalarında 
hemoglobin, beyaz küre ve glomerüler filtrasyon hızı 
değerleri daha yüksek saptandı.

Hastaları ÇDH ve TDH olarak iki gruba ayırdığımızda; 
ÇDH olan grupta yaş, DM ve hipertasiyonun daha fazla 
oranda olduğu TDH olan grupta ise erkek cinsiyet, aile 
öyküsü ve sigaranın daha yüksek oranda olduğunu 
saptadık. Son yıllarda yapılan 420 hastanın dahil 
edildiği bir çalışmada erkek cinsiyet, aile hikayesi ve 
dislipideminin koroner arter hastalığı açısından risk 
faktörü olmasına rağmen aterosklerozun yaygınlığı ile 
ilişkili olmadığı sadece DM’nin çok damar arter hastalığa 
ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Yine aynı çalışmada 
tek damar hastalarında sigara içiciliği fazla olmasına 
rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır 
(11). Bizim çalışmamızda DM’nin yanı sıra yaş ve 
hipertansiyonun da ÇDH grubunda anlamlı olarak fazla 
olması hem hasta sayısının daha fazla olması hem 
de hasta grubunun AKS hastalarından oluşmasından 
kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca aterosklerozun yaşla 
birlikte ilerleyici bir hastalık olması ileri yaşın ÇDH için 
bir risk faktörü olduğunu açıklamaktadır (12).

Çalışmamızda TDH olan grupta sigara içiciliği anlamlı 
olarak fazla saptandı. Sigara koroner arter hastalığı 
için iyi bilinen bir risk faktörüdür. Genç popülasyonda 
sigara tüketiminin fazla olması ve sigaranın 
trombojenik süreçleri tetiklemesi; sigaranın prematür 
ateroskleroz gelişiminde önemli rol oynayabileceğini 
göstermektedir. 631 yaşlı (73±5.9) hastanın alındığı bir 
çalışmada DM, koroner arter hastalığı için bağımsız bir 
risk faktörü olarak bulunmuş ve sigaranın ana koroner 
lezyonunu artırdığı saptanmıştır (13). Sigara okside 
LDL’yi artırır. HDL’nin kardiyoprotektif etkisini azaltır 
(14). Yüksek fibrinojen seviyeleri ve artmış trombosit 
agregasyonu akut tromboz mekanimasıyla tek damar 
hastalığı olan hastalardaki daha yüksek sigara tüketim 
oranlarını açıklayabilir (15).

Çalışmamızda koroner arter hastalığın yaygınlığı ile DM 
arasındaki ilişki literatürdeki çalışmalarla uyumludur. 
Çalışmamızda ÇDH grubunda DM (%37,6) tek damar 
hastalığı grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu 

(16). Buna paralel olarak kan glukoz ve HgbA1c 
düzeyleri ÇDH grubunda daha yüksek bulundu. DM; 
LDL glikazasyonunu, Lp(a) konsantrasyonu, fibrinojen 
düzeyini ve trombosit agregasyonu artırarak endotel 
fonksiyonunu bozar ve ateroskleroza neden olur (17). 
Çalışmamızda aile öyküsü TDH olan grupta daha yüksek 
oranda saptandı. 420 hastanın alındığı bir çalışmada 
TDH olanlarda aile öyküsü daha yüksek saptanmış 
ancak istatiksel olarak fark saptanmamıştır. Ancak 
bu çalışmada aile öyküsü olan hasta sayısı oldukça 
azdır (11). Bizim çalışmamızda bu farkın doğması aile 
hikayesi pozitif olanlarda daha genç yaşta akut koroner 
sendrom meydana gelmesi ile açıklanabilir. Yine buna 
paralel olarak TDH olan hastaların ortalama yaşı daha 
az saptanmıştır.
Çalışmamızın kısıtlılıkları; çalışmamızın ilk kısıtlılığı 
retrospektif olmasıdır. Ayrıca olguların akut koroner 
sendrom hastaları olması nedeniyle çok damar hastalığı 
ya da tek damar hastalığının prevalansı değişken olabilir. 
Üstelik akut koroner sendrom seyrinde sorumlu damar 
dışındaki lezyonlar vasospasm nedeniyle olduğundan 
daha ciddi gözükebilir. 

SONUÇ
Ateroskleroza neden olan risk faktörleri önceki 
çalışmalarda iyi tanımlanmıştır. Ancak bu risk 
faktörlerinin tutulan damar sayısı ile ilişkisini gösteren 
sınırlı sayıda çalışma vardır. Mevcut risk faktörleri 
hastalarda tutulan koroner damar sayısının bir 
göstergesi olabilir. Sonuç olarak  çalışmamızda ÇDH 
olan grupta yaş, DM ve hipertasiyonun daha fazla 
oranda olduğu TDH olan grupta ise erkek cinsiyet, aile 
öyküsü ve sigaranın daha yüksek oranda olduğunu 
saptadık. 
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ÖZET
Amaç: Akut rinosinüziti kronik rinosinüzitten klinik olarak ayırt etmek zordur ve bugüne kadar her iki durum-
da da benzer görünen hava-sıvı seviyesi veya opaklaşma ile radyolojik olarak değerlendirilebilirler. Amacı-
mız, klasik radyolojik yaklaşımlarla birlikte hava dansitesinin analizinin, akut ve kronik rinosinüzit arasında 
ayrım yapmak için yeni bir araç olarak kullanılıp kullanılamayacağını incelemekti.
Yöntem: Bu retrospektif çalışma paranazal sinüs çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) yapılan 550 hastada 
toplam 2419 sinüs içermekteydi. Hastalar sinüs durumlarının klinik tanısına göre üç gruba ayrıldı: grup 1 (n 
= 176) akut enfeksiyonlu, grup 2 (s = 191) kronik rinosinüzitli hastaların oluşturduğu ve grup 3 (s = 181) sağ-
lıklı sinüslerin oluşturduğu gruptur. Herbir gruptaki paranazal sinüsler içerisindeki ortalama hava yoğunluğu 
ve standart sapma, hava ile dolu sinüsün merkezindeki 0.5 cm2 lik ilgili alan (ROI) sinüs duvarı hariç olmak 
üzere hesaplandı ve ölçüm takip eden 4-6 BT kesitinde tekrarlandı. 
Bulgular: Ortalama hava dansitesi grup 1'de grup 2 ve 3 ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksekti (sıra-
sıyla - 810 HU, -973 HU ve -1010 HU; p <0.05) ve SD (89.3 HU, 21.1 HU ve 20.9 HU sırasıyla; p <0.05).
Sonuç: Paranazal sinüslerde artmış hava yoğunluğu akut rinosinüzitin kronik rinosinüzitten ayrılmasında 
yardımcı olabilir.

Anahtar Sözcükler: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi; Rinosinüzit, hava yoğunluğu.

ABSTRACT
It is difficult to differentiate acute from chronic rhinosinusitis clinically, and to date they are assessed 
radiologically via air-fluid level or opacification, which can appear similar in both cases. Our purpose was to 
examine whether air density analysis combined with classical radiological approaches can be used as a new 
tool to differentiate between acute and chronic sinusitis. 
This retrospective study included a total of 2419 sinuses in 550 patients who underwent paranasal sinus 
multidetector computed tomography (MDCT).  Patients were divided into three groups according to clinical 
diagnosis of sinus status: acutely inflamed as group 1 (n=176), the chronic sinusitis as group 2 (n=191) and 
healthy sinuses (n=183) as group 3, the control group. The mean air density and standard deviations (SD) 
within the paranasal sinuses in each group were calculated by the measurements of air density with a region 
of interest (ROI) of 0.5 cm2, located in the center of the air-filled sinus avoiding the sinus wall, and repeated 
the measurement in 4-6 consequent CT slices, where available.
The mean air density was significantly higher in group 1 compared with group 2 and 3 (- 810 HU,-973 HU 
and -1010 HU respectively; p < 0.05), as well as SD (89.3 HU, 21.1 HU and 20.9 HU respectively; p < 0.05).
In conclusion; increased air density in paranasal sinuses may aid in distinguishing acute from chronic 
rhinosinusitis.

Keywords: Multidetector computed tomography; Rhinosinusitis, air density.
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INTRODUCTION
Since rhinitis and sinusitis usually coexist and are 
concurrent in most individuals, the correct terminology 
is rhinosinusitis (RS) and defines symptomatic 
inflammation of the paranasal sinuses and nasal cavity 
(1). RS affects approximately 20% of the population 
worldwide (2), and is classified on the basis of duration 
of symptoms as acute, subacute or chronic.  RS is called 
acute when lasting less than four weeks, subacute 
when lasting for four to eight weeks, and chronic when 
lasting longer than eight weeks (3). The most common 
symptoms in acute RS are nasal blockage, congestion or 
nasal discharge with/without facial pain or cough (4), 
similar to chronic RS.  Although the clinical outcomes 
are sufficient for diagnosing acute RS most of the time 
(5), in complicated cases it is difficult to distinguish 
acute from chronic RS, and radiological support is 
needed. MDCT has been accepted as a gold standard 
for detecting sinus pathologies and the most common 
findings in acute RS are air-fluid level, complete loss of 
aeration, mucosal edema and air bubbles within the 
sinuses. Because these findings have low specificity, 
clinical and endoscopic assistance may be needed for 
correct diagnosis.

Given the example of the maxillary sinus, as sinus cavity 
becomes a closed space in acute RS, by obliteration of 
semilunar hiatus secondary to edema, our hypothesis 
originates on air density changes related to acute 
infection which may cause different Hounsfield unit 
(HU) numbers, and our purpose was to examine 
whether air density analysis combined with classical 
radiological approaches can be used as a new method 
to differentiate acute from chronic sinusitis. There is a 
recent study in the literature on this issue with limited 
number of cases and some technical differences (6).
 
MATERIALS AND METHODS
Subjects: The ethical approval was obtained from 
local ethics committee for this retrospective study 
which included a total of 550 patients in three groups 
who underwent paranasal sinus MDCT in one year 
period (January–December 2013). Patients who were 
admitted to otolaryngology, head and neck surgery 
and diagnosed as acute RS were assessed in group 1 
(n=176), and patients with known chronic RS without 

acute exacerbation were selected as group 2 (n=191) 
as study groups. Patients who underwent a physical 
examination by the senior of otolaryngology, head and 
neck surgery and who were classified as acute or chronic 
sinusitis according to the criteria of ERS/EAACI (4) were 
included in this study. Patients who were referred to 
our department to obtain cranial or facial MDCT for 
various reasons such as trauma, orbital, neurological or 
otorhinolaryngological preliminary diagnoses  and who 
had normal paranasal sinus findings constituted group 
3 (n=183) as the control group. Exclusion criteria for 
group 1 and group 2 were; history of paranasal surgery 
or trauma, congenitally undeveloped sinuses, age less 
than 16 years and complete opacification in sinuses. In 
group 3, patients with evidence of any abnormal MDCT 
findings of RS were excluded. In addition, patients with 
any dental or facial prosthesis were excluded due to 
artifacts which may have a potential to change CT 
numbers.

Image Acquisition: The MDCT images were obtained 
on a 16 MDCT scanner (Toshiba 16, Alexion). The scan 
settings were 150 mAs, 120 kV, 2 mm slice thickness 
and 0.5 s/rotation. The DFOV was 25x25. All images 
were collected from ones that were obtained without 
intravenous contrast administration. A radiologist, who 
was blinded to clinical status of the patient, manually 
placed a 0.5 cm2 ROI as much in center of the air in the 
sinus as possible avoiding the edges of the air cavity, 
which is at least 0.3 cm away from the edges (Figure 1). 

The measurement was repeated on 3-6 consequent 
MDCT slices in all sinuses involved. The densitometric 
measurements were applied on bilateral maxillary, 
frontal and sphenoid sinuses where available. 
Ethmoidal air cells were not enrolled for measurement 
in this study in order to prevent influence of volume 
averaging artifact, which might be inevitable since 
they contain closely located bony elements, and 
because of the difficulty of measurement technically 
in related fields. The mean MDCT air density and SDs 
were calculated for all sinuses in each group. To rule 
out the potential errors in air density analysis within 
the maxillary sinuses, MDCT density of room air with 
a 0.5 cm2 ROI located outside the image was obtained, 
as well.
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Data Analysis: To compare the average air density of 
group 1 and group 2 patients with group 3, the paired 
Student t test and the one-way analysis of multivariance 
was applied, respectively. We also compared healthy 
and acutely inflamed sinuses in the same patient in 
group 1, in whom one or more sinuses are spared, 
using the paired Student t test in order to detect if 
there is any influence on the normal-appearing sinus 
in acute RS. The SD of the air density was tested as 
an independent variable in all analyses. All tests were 
two-tailed and statistically significant with a value of p 
<0.05. For the correlation between room air and sinus 
air densities, the Pearson correlation test was applied.
 
RESULTS
There were 176 patients (91 men and 85 women) 
in group 1, 191 patients (93 men and 98 women) in 
group 2 and 183 patients (102 men and 81 women) in 
group 3, and their average age was 43.3 (range 18-65) 
years, 47.2 years (range 21-62) and 41.3 (range 24-68), 
respectively. No significant differences in the age and 
gender between three groups were found (p > 0.05). 
 The mean air density value of 683 acutely inflamed 
sinuses in group 1 was significantly greater than those 
635 sinuses in group 2 and 728 sinuses in group 3 (- 
810 HU,-973 HU and -1010 HU respectively; p < 0.05). 
The SD of sinuses air density was also higher in group 1 
compared with group 2 and group 3 (89.3 HU, 21.1 HU 
and 20.9 HU respectively; p < 0.05). (Figure 2, 3). 

Figure 2: Boxplot of mean air density in all groups: Mean 
air density of acutely inflamed sinuses is significantly higher 
than other groups.

Figure 3: Boxplot of SD of air densities in all groups:  SD of acutely 
inflamed sinuses is higher than other groups showing the significant 
heterogenecity.

Figure 1: Coronal MDCT images of different patients with diagnosis of clinically acute RS on frontal (A), 
maxillary (B) and sphenoid (C) sinuses. Air densitiesare shown on both acutely inflamed sinus (red circle) 
and contralateral healthy aerated sinus (white circle).
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Mean air density values and SD of sinus air densities 
for all groups are summarized in Table 1 and 2.

Table 1: Mean air density values and SD of sinus air densi-
ties.

Table 2: Mean air density values and SD of sinus densities in 
the acutely inflamed sinuses and healthy sinuses in group 1.

On the basis of air density analysis in group 1; mean air 
density in the acutely inflamed sinuses was significantly 
greater than healthy sinuses in the same patient. 
(-841.3±120.1 HU, -987.6±17.3 HU respectively, 
p<0.001).  The SD of sinuses air density was also higher 
in the acutely inflamed sinuses compared with healthy 
sinuses (76.8±74.3 vs 26.2±16.6 respectively, p<0.001). 
These results were shown in table 2 and were in 
concordance with results of the comparison of group 
1, 2 and 3 patients.

Mean room air densities among all three groups were 
-1082.7 HU, -1010.2 HU and -987.9 HU, respectively 
and there was no significant correlation between room 
air density and sinus air densities statistically (Pearson 
correlation coefficient, r =0).
 
DISCUSSION
 MDCT has an important role in the diagnosis and 
management of acute and chronic RS (7), and 
indicates the extent of the disease as well. However 
complicating the interpretation of sinus disease, MDCT 
imaging reveals a relatively high rate of abnormalities 
incidentally found during upper respiratory illness 

(8). The most symptoms in acute and chronic RS 
are common, such as nasal blockage, obstruction, 
congestion or nasal discharge with/without facial pain 
or cough, and it is difficult to distinguish between 
these two entities clinically. Therewithal, radiological 
findings are similar each other on the basis of mucosal 
edema, air-fluid level and partial sinus opacification. 
The results of our study supported our hypothesis on 
whether measuring air density may facilitate proper 
diagnosis to differentiate acute from chronic sinusitis.
It is known that reduction in air flow through the nasal 
passages contributes to the development of RS (9). 
Experimental studies show that presence of functional 
ostium with a least 5 mm2 size allows gas exchange 
within the sinus. In acute RS by the mechanical 
obstruction of the ostium secondary to edema sinus 
becomes a closed space; sinus cavity loses its normal 
sterility and becomes colonized with nasal flora. 
When obstruction of the sinus ostium occurs, there 
is a transient increase in pressure within the sinus 
cavity. As oxygen is depleted in this closed space, the 
pressure in the sinus becomes negative relative to 
atmospheric pressure, which, in turn, may allow the 
introduction of nasal bacteria into the sinuses during 
nose blowing or sniffing (10). After the obstruction of 
the sinus ostium, secretion of mucus by the mucosal 
cells continues, resulting in accumulation of fluid in 
the sinus and this provides a fertile environment for 
bacterial overgrowth. 

Mucosal blood flow in the sinus is sufficient to bind 
and transport only half of the absorbed oxygen, the 
rest is consumed, and in sinusitis anaerobic mucosal 
metabolism with shortage of energy supply due to 
inadequate oxygen supply is observed in experimental 
studies. As a result of leukocyte glycolysis with local 
lactic acidosis a high lactate and CO2 concentration 
develops in purulent secretion in sinusitis. Both ostial 
occlusion and bacterial growth create appropriate 
redox potential for further bacterial growth in the 
affected sinus (11).  Metabolic products due to bacterial 
overgrowth and initial inflammatory response of the 
mucosal epithelium lead to dissimilar gas content in 
maxillary sinus cavity compared with healthy sinuses, 
which, we suggest, can be displayed by densitometric 
measurement, as shown by our study. 

number 
of patiens

number 
of sinues

Avarge 
Air density 
(HU)

SD 
(HU)

group 1 176 689 -810.9±105.2 89.3±62.8

group 2 191 635 -973.7±31.3 21.1±24.9

group 3 183 728 -1010.1±87.9 20.9±15.1

number 
of sinues

Avarge 
Air density 
(HU)

SD 
(HU)

acutely inflamed 
sinus

683 -841.3±120.1 76.8±74.3

healthysinus 373 -987.6±17.3 26.2±16.6
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In our study, there was no significant densitometric 
change in chronic RS compared with healthy group. 
To explain this discrepancy we suggest that the 
inflammation and metabolism decreases secondary 
to insufficient energy supply by time and some 
adaptations may occur in chronic RS, and as a result, 
densitometric values show similarity with healthy 
group. However this assumption must be verified in 
oncoming studies based on chronic RS with or without 
acute exacerbation versus healthy sinuses.

To avoid incorrect measurements, all densitometric 
values calculated by the average of consequent slices 
and images performed with low dose MDCT at a value 
of 150 mAs.  Hirshoren et al. (6) studied with high dose 
(240 mAs) parameters and our results with 150 mAs 
were similar to what they have found, supporting the 
fact that average air density is not influenced by dose 
reduction, which is preferable. 
 
CONCLUSION
Since it is difficult to distinguish acute from chronic RS 
clinically, radiological support is sometimes needed, 
and MDCT has been accepted as a gold standard for 
detecting sinus pathologies. In this study we discussed 
whether air density analysis combined with classical 
radiological approaches can be used as a new method 
to differentiate between acute and chronic sinusitis, 
and in conclusion, the air density of acutely inflamated 
RS is found to be significantly greater than chronic and 
healthy sinuses and can be used as a new approach for 
differential diagnosis.
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ÖZET
Amaç: Jinekolojik kanserler arasında tarama testi olan tek malignite serviks kanseridir. Tarama testi olarak smear ile sitoloji 
bakılması ve Hpv tiplendirilmesi kullanılmaktadır. Serviks kanserlerinin %90’dan fazlasında Hpv pozitifliği saptanmaktadır. 
Çalışmamızda amaç servikal sitolojisi negatif veya ASCUS olarak yorumlanan, HPV DNA taraması pozitif olan hastaların kol-
poskopi sonuçlarını Reid indeksi yardımıyla yorumlayıp, elde edilen sonuçların histopatoloji ile karşılaştırılması ve tek başı-
na HPV pozitifliğinin preinvaziv veya invaziv hastalığı tanımlayıp kolposkopiye refere edilmesinin gerekliliğini araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntemler: 2015-2017 yılları arasında SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sitolojisi negatif veya AS-
CUS olan, HPV DNA sonucu pozitif olan 30-65 yaş arası hastalar çalışmaya dahil edildi. Yapılmış kolposkopilerin kolpofotoğ-
rafları ve histopatolojik biyopsi sonuçları hasta kayıt sisteminden çıkarıldı. Kolpofotoğraflar Reid indeksine göre sınıflandı-
rılıp, histopatolojik sonuçlarla kıyaslandı. Reid İndeks skorlaması kullanılarak displazi derecesinin tahmini LGSIL, HGSIL  ve 
invaziv hastalık şeklinde sınıflandırıldı.
Bulgular: Sitolojisi normal veya ASCUS, hr-HPV DNA (yüksek risk HPV DNA) sonucu pozitif olan 150 hasta taranmıştır. Ka-
dınların yaş ortalaması 42.9 ± 8.5 idi. Hastaların %88.7’i sitoloji normal/HPV pozitif, %11.3’ü ASCUS/HPV pozitifti. Sitolojisi 
normal olan grupta %59.3 oranında HPV 16, 18 pozitifliği izlendi. ASCUS grubunda %5.3 oranında HPV 16 ve/veya 18 pozi-
tifliği tespit edildi. Diğer hr-HPV pozitifliği %3.3 olarak görüldü.  Reid indeks skalasına göre 0-2 puan alan hasta oranı %70, 
3-5 puan %20.7, 6-8 puan %8.7 olarak hesaplanmıştır. Histopatolojik sonuçlara baktığımızda %82 normal, %10.7 HGSIL, 
%1.3 LGSIL, %1.3 servikal karsinom olarak gözlemlenmiştir. 
Sonuç: Reid indeksi kullanılarak yapılan displazi tahmini ile kesin histoloji sonuçlarındaki displazi tahmini arasında uyum 
vardır. Kolposkopi bir sekonder tanı testi olarak anormal smear sonucu olan olgularda serviksteki en şüpheli alanı belirle-
mede ve lezyondaki displazi derecesini tahmin etmede yararlıdır. Çalışmamız sitoloji sonucunun normal olduğu hastalarda 
yüksek oranda servikal displazi, hatta kanser vakalarının HPV DNA ile yakalanabildiğini göstermektedir. Kolposkopinin belli 
kriterleri olan bir skorlama sistemi ile yapıldığı taktirde histopatoloji sonuçları ile daha yüksek korelasyon  gösterdiği gö-
rülmektedir.
Anahtar kelimeler: Serviks kanseri; Kolposkopi; Reid indeksi; Histopatoloji; Smear 

ABSTRACT
Objective: Cervical cancer is the only malignancy having screening test among gynecologic cancers. Cervical cytology and 
Hpv typing are used as screening tests. Hpv positivity is detected in more than 90% of cervical cancers. The aim of our 
study is to evaluate the colposcopy results of patients with negative cervical cytology or ASCUS and positive HPV DNA 
screening with the help of Reid index, to compare the results with histopathology and to identify the HPV positivity alone 
and to refer to colposcopy.
Material and Methods: Patients between 30-65 years of age who had negative cytology or ASCUS with positive HPV DNA 
result at SBU Istanbul Training and Research Hospital between 2015-2017 were included in the study. Colpophotograph 
and histopathological biopsy results of colposcopies were collected from the patient registry system. Colpophotographs 
were classified according to Reid index and compared with histopathological results. Estimation of dysplasia level by using 
Reid Index scoring was classified as LGSIL, HGSIL and invasive disease.
Results: 150 patients with normal cytology or ASCUS and with positive hr-HPV DNA (high risk HPV DNA) results were 
analyzed. The mean age of the women was 42.9 ± 8.5 years. Cytology was normal / HPV positive in 88.7% and ASCUS 
/ HPV positive in 11.3%. HPV 16, 18 positivity was observed in 59.3% of the group with normal cytology. HPV 16 and / 
or 18 positivity was detected in 5.3% of ASCUS group. The other hr-HPV positivity was 3.3%. The rate of patients who 
scored 0-2 points according to the reid index scale was calculated as 70%, 3-5 points as 20.7%, 6-8 points as 8.7%. When 
histopathological results were evaluated, 82% normal, 10.7% HGSIL, 1.3% LGSIL, 1.3% cervical carcinoma were observed.
Conclusion: There is a correlation between the prediction of dysplasia using the reid index and the prediction of dysplasia 
in definite histology results. Colposcopy is useful as a secondary diagnostic test in determining the most suspicious area 
of the cervix and predicting the degree of dysplasia in the lesion in patients with abnormal smear results. Our study 
shows that cervical dysplasia and even cancer cases can be detected by HPV DNA in patients with normal cytology results. 
Colposcopy showed a higher correlation with histopathological results if performed with a scoring system with certain 
criteria.
Key words: Cervix cancer; Colposcopy; Reid index; Histopathology; Smear
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GİRİŞ
Serviks kanseri tüm dünyada kadınlar arasında meme 
ve kolorektal kanserden sonra üçüncü sırada yer 
almaktadır [1]. Dünyada her yıl ortalama 530.000 yeni 
serviks kanseri vakası görülmektedir [2]. Serviks  kanseri 
taramasında kullanılan sitoloji testi, serviks kanseri 
insidansında ve buna bağlı ölüm oranlarında düşüşe 
başarılı bir şekilde katkıda bulunmuştur. Sitolojik 
tarama yöntemlerinin rutin kullanıma girmesinden 
sonra önce, kansere bağlı ölüm sebeplerinden ikinci 
sırada yer alan serviks kanseri günümüzde Amerika 
Birleşik Devletlerinde insidans açısından 11. sıraya, 
mortalite açısından 13. sıraya gerilemiştir [3]. Aynı 
şekilde Globocan verilerine göre 2008 yılında yapılan 
araştırmada Türkiyede servikal kanser tüm kanserler 
içinde 8. sırada yer almakta, insidansı 4.2/100.000, 
mortalitesi ortalama 1.6/100.000 olmaktadır.  
Türkiyede her yıl 1450 yeni vaka tespit edilmekte ve 
560 ölüm görülmektedir. (http://globocan.iarc.fr/). 
Serviks kanseri tarama yöntemleri geliştirilmesine 
rağmen, halen dünyada önemli sağlık sorunu olarak 
kalmaya devam etmektedir. Servikal kanser, preinvaziv 
lezyonların yavaş ilerlemesi nedeniyle latent evresi 
uzun süren bir hastalıktır [4]. Zamanında tanı konması 
ve doğru müdahaleler ile %100 küratiftir. Fakat gecikmiş 
tanılarda mortalite oranı çok yüksek olabilmektedir. 
Preinvaziv lezyonlarda 5 yıllık yaşam beklentisi %100 
iken, erken lokalize lezyonlarda %92, uzak metastazda 
%15-den az bulunmuştur [5]. 

Servikal taramanın amacı prekanseröz lezyonları tespit 
etmek, CIN2, CIN3 zamanında teşhis edip tedavi etmek 
ve böylelikle servikal karsinomu önlemektir. Servikal 
smearin spesifitesi yüksek, fakat sensitivitesi düşüktür. 
Bununla birlikte, yeni kılavuzlar sitoloji testine ek 
olarak HPV DNA testinin yapılmasını desteklemektedir 
(cotest) (6). HPV DNA, birçok ülkede serviks kanseri 
tarama programlarına dahil edilerek taramaları 
güçlendirmektedir. Üstelik, HPV’nin taramaya 
eklenmesi; tarama aralığını sitoloji testinin tek başına 
kullanıldığı her 3 yıllık süreçten 5 yıla kadar uzatmaktadır. 
Ancak bu durum, ilk 2 yıl içinde kendiliğinden gerileyen 
geçici HPV enfeksiyonlu kadınlarda potansiyel olarak 
aşırı kolposkopi ve aşırı tedavi riskini ortaya çıkacaktır 
(6). Bu nedenle, HPV pozitifliği olan kadınlarda, gerçek 
prekanseröz lezyonları belirlemek için sekonder tarama 

ile en iyi şekilde nasıl triyaj yapılacağı servikal kanser 
taramasında halen bir sorun olarak görülmektedir (5). 
Yüksek kaliteli sitoloji tarama programları, eğitimli 
sitopatologların az olması, sınırlı sağlık kaynaklarının 
ya da düşük gelirli ülkelerdeki alt yapıların zayıf olması 
nedeniyle sıklıkla kullanılamaz. 

Kolposkopi bulguları Reid ve Scalzi tarafından önerilen 
skorlama sistemi ile sınıflandırılmaktadır. Reid indeksi 
lezyonun rengi, margini, atipik damarlanma varlığı 
ve tipi, iodin tutma derecesi ile hesaplanmaktadır 
[7]. Çalışmamızda smear sonucu negatif veya ASCUS 
(önemi belirlenemeyen  atipik squamoz hücreler) , HPV 
DNA tarama sonucu pozitif olan hastaların kolposkopi 
bulgularını Reid indeksine göre sınıflandırıp, elde edilen 
verileri histopatoloji sonuçları ile karşılaştırmayı ve tek 
başına HPV pozitifliğinin ve Reid skorlaması kullanarak 
değerlendirilen kolposkopi bulgularının preinvaziv 
hastalığı tanımlamadaki rolünü araştırmayı amaçladık.
 
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışmamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Kliniği’nde retrospektif kohort çalışması olarak 
planlandı. Çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulundan alınan 
onay alındı. Çalışmamız 2000 yılında revize edilmiş ve 
1975 yılında kabul edilmiş Helsinki Deklarasyonu’na 
uygun etik kurallar çerçevesinde yapıldı. Hastanemize 
2015-2017 yılları arasında başvuran 30-65 yaş arası 
sitoloji sonucu negatif ya da ASCUS, HPV DNA tarama 
sonucu pozitif olan kadınlar dahil edildi. Avrupa birliği 
kılavuzuna göre 30 yaş altında primer HPV taraması 
önerilmediği için bu yaş grubu ve; histerektomize, 
daha önceden konizasyon geçiren  hastalar çalışma dışı 
bırakıldı.

Sitolojik tarama, sıvı bazlı ve konvansiyonel sitoloji ile 
yapılmıştı. HPV DNA taraması KETEM ve Aile Sağlığı 
Merkezleri tarafından uygulanmıştı. SBÜ İstanbul Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi HPV DNA pozitif olan hastalar 
için kolposkopik muayenede referans hastane olma 
özelliği taşıdığından tarama sonucu pozitif olan hastalar 
tarafımıza yönlendirilmişti. Kolposkopiler Leisegang 
marka kolposkopla yapılmış olup tüm patoloji sonuçları 
hastanemiz patoloji kliniğinde yorumlanmıştır. 
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Hastanemiz HBYS sistemi ve kolpofotoğraflar taranarak 
uygun özelliğe sahip 150 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Kolpofotoğraflar taranarak, Kolposkopik Reid İndeksi 
yardımı ile histolojik tahmin yapıldı. Kolposkopik 
histoloji tahmini negatif, LSIL (low grade servikal 
intraepitelyal neoplazi), HSIL (high grade servikal 
intraepitelyal neoplazi) ve invaziv kanser şeklinde 
sınıflandırıldı. Histolojik sonuçlar da yine aynı şekilde 
sınıflandırıldı. Düşük gradeli lezyonlar CIN1, yüksek 
gradeli lezyonlar CIN2,3’e karşılık gelmekteydi.

Reid İndeksi kullanılarak yapılan kolposkopik histoloji 
tahmini ile biyopsi sonuçları karşılaştırıldı. Bu şekilde 
kolposkopinin sitolojisi negatif ve ASCUS, HPV DNA 
tarama testi pozitif olan hastalardaki histoloji sonucunu 
tahmin edebilmedeki etkinliği, ayrıca kolposkopik 
tahmin ile nihai histolojik tanı arasındaki korelasyon 
araştırıldı. Ayrıca lezyonda spesifik bulgular ile artmış 
Reid indeks derecesi ve şiddetli displazi ya da invaziv 
kanser arasındaki ilişki araştırıldı. Reid indeks skorları; 
Skor 0-2: CIN1, Skor 3-4: Overlap CIN1-2, Skor 5-8: 
CIN2-3 olarak değerlendirildi ( Figure 1).

Figür 1 . Reid İndeks Skalası 

Veriler bilgisayar ortamında sınıflandırıldı ve IBM 
Statistical Package for the Social Sciences versiyon 20 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA) programı kullanılarak analiz 
edildi. Sürekli değişkenler için ortalama ± standart 
sapma, kategorik değişkenler için yüzde ve sayı 
değerleri verildi. Grupların normal dağılıma uygun olup 
olmadığı Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi 
ve dağılım sonucuna göre ortalamaların karşılaştırılması 
için Mann Whitney U veya Student T testi uygulandı. 
Kategorik değişkenlerin karşılaştırılması için Ki-kare ve 

Fisher’s exact testleri kullanıldı. Sonuçlarda p< 0.05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
 
BULGULAR
Çalışmaya sitoloji sonucu negatif veya ASCUS, HPV DNA 
tarama sonucu pozitif 150 hasta dahil edildi. Hastaların 
yaş ortalaması 42.9±8.5’tu. Hastaların demografik ve 
sosyokültürel özellikleri, sitoloji ve HPV tiplendirme 
sonuçları tablo 1 de görülmektedir. 
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Tablo 1. Hastaların demografik ve sosyokültürel 
özellikleri, sitoloji ve HPV tiplendirme sonuçları

Sitoloji sonuçlarının %88,7’si normal, %11,3’ü ASCUS 
olarak bulundu. Çalışmaya dahil edilen tüm  hastalar 
için  %59,3’ü HPV 16/18 pozitif ve  normal sitoloji; 
%23,3’ü diğer hr-HPV ve normal sitoloji; %6’sı HPV 
DNA tarama sonucu pozitif, fakat tipi belli olmayan ve 
normal sitoloji  olarak raporlandı. Sitoloji sonucu ASCUS 
olan hastalar için ise toplam hastaların  %5,3’ünde HPV 
16/18; %3,3’ünde diğer hr-HPV; %2,7’sinde  tipi belli 
olmayan HPV pozitif olarak sonuçlandı.

Tablo 2’da kolposkopik Reid indeksine göre 
hastaların dağılımı gösterilmiştir. Kolpofotoğrafların 
değerlendirmesi sonucu olguların  %70’i 0-2 puan, 
%8,7’si 3-4 puan, %21,3’ü 5-8 puan aldılar. Sitoloji 
normal ve ASCUS olan bu iki grup arasında hastaların 
yaşları, medeni durum ve eğitim durum dağılımları 
anlamlı (p˃0.05) farklılık göstermemiştir. 

Table 2. Reid indeks puanına göre hastaların dağılımı.

Normal sitoloji grubunda HPV tip 16+/tip 18+ oranı 
ASCUS sitoloji grubundan anlamlı (p˂0.05) olarak 
daha yüksekti. Gruplar arasında  diğer hr-HPV tipleri 
anlamlı (p˃0.05) farklılık göstermemiştir. ASCUS sitoloji 
grubunda HPV tip bilinmeyen oranı normal sitoloji 
grubundan anlamlı (p˂0.05) olarak daha yüksekti (Tablo 
3). İki grup arasında kronik servisit oranı, CIN2 ve CIN3 
(high grade lezyon) oranı, CINI (low grade lezyon) oranı, 
high grade glandüler tutulum oranı anlamlı (p˃0.05) 
farklılık göstermemiştir. Ek cerrahi işlem gereksinimi, 
LEEP ya da soğuk konizasyon oranı, eksizyonel prosedür 
önerilip hastaların tedaviye uyum göstermeme ve 
işlemi yaptırmama oranları, histerektomi oranı anlamlı 
(p˃0.05) farklılık göstermemiştir (Tablo 3), high ya da  
low grade lezyon oranı, negatif sonuç oranı, karsinom 
oranı, high grade glandüler tutulum oranı, low grade 
glandüler tutulum oranı  anlamlı (p˃0.05) farklılık 
göstermemiştir  (Tablo 3).

Mean ± SD (min- max)

Yaş 42.9 ± 8.5 (30-62)

Medeni durum

Evli 115 (76.7%)

Bekar   35 (23.3%)

Öğrenim durumu 

Okuryazar değil 2 (1.3%)

İlköğretim 131 (87.3%)

Lise 13 (8.7%)

Yükseköğretim 4 (2.7%)

Sitoloji   

Normal 133 (88.7%)

ASCUS 17 (11.3%)

Sitoloji nr HPV 16 veya 18 89(59.3%)

Sitoloji nr HPV diğer 35 (23.3%)

Sitoloji nr HPV tipi bilinmeyen 9 (6.0%)

ASCUS HPV 16 veya 18 8 (5.3%)

Sitoloji ASCUS HPV diğer 5 (3.3%)

Sitoloji ASCUS HPV Bilinmeyen 4 (2.7%)

HPV 

Tip 16+ 63 (42.0%)

Tip 16 ve18+ 20 (13.3%)

Tip 18 + 14 (9.3%)

Diğer riskli tipler 40 (26.7%)

Tipi bilinmeyenler 13 (8.7%)

Cerrahi ek işlem 

Cerrahi işlem gerektirmeyenler 110 (73.3%)

LEEP 27 (18.0%)

LEEP önerilmiş hasta gelmemiş 12 (8.0%)

TAH+BO 1 (0.7%)

Histopatolojik Sonuç

Işlem yok 123 (82.0%)

High  Grade Lezyon 7 (4.7%)

Low Grade  lezyon 2 (1.3%)

Negatif Sonuç 6 (4.0%)

 Karsinom 2 (1.3%)

High grade glandüler tutulum 9 (6.0%)

Low grade glandüler tutulum 1 (0.7%)

n %

Reid indeks puanı
 

0-2 105 70,0 %

5-8 32 21,3 %

3-4 13   8,7 %

Skor 0-2: CIN1  Skor 3-4: Overlap CIN1-2  Skor 5-8: CIN2-3

KARİMOVA ve ark.
Reid İndeksi ve Histopatoloji

Bozok Tıp Derg 2019;9(4):141-150
Bozok Med J 2019;9(4):141-150



145

KARİMOVA ve ark.
Reid İndeksi ve Histopatoloji

Bozok Tıp Derg 2019;9(4):141-150
Bozok Med J 2019;9(4):141-150



146

Tablo 4’te gösterildiği gibi sitolojisi normal, HPV 16/18 
pozitif olan grubun %62,9’da yalnız HPV 16 pozitif, 
%21,3’de 16 ve 18’in birlikte pozitif, %15,7’de HPV 
18 pozitif saptanmıştır. Sitoloji normal olup diğer hr-
HPV pozitifliği olan 35 hasta, sitoloji normal olup tipi 
bilinmeyen HPV pozitifliği olan 9 hasta mevcuttu. 
Sitolojisi ASCUS, HPV 16/18 pozitif olan grubun 
%87,5’de HPV 16 pozitif, %12,5’de 16 ve 18 birlikte 
pozitif olarak izlendi. Sitolojisi ASCUS, diğer hr- HPV 
pozitifliği olan hasta sayısı 5’ti. 4 hastada da sitoloji 
ASCUS, HPV tipi belli değildi.
Tablo 5’te gösterildiği gibi Reid indeksine göre 0-2 puan 
alan hastalardan 62’si sitolojisi normal, HPV 16/18 
pozitif; 29’nun sitolojisi normal, diğer hr HPV pozitif; 

5’nin sitoloji normal, HPV tipi bilinmeyen pozitifliği; 
3’de sitoloji ASCUS,  HPV 16/18 pozitif;  3’de sitoloji 
ASCUS, diğer hr HPV pozitifliği; 3’de Sitoloji ASCUS, 
HPV tipi bilinmeyen idi. Reid indeksine göre 3-4 puan 
alan hastalardan 6’sı sitolojisi normal, HPV 16/18 
pozitif; 3’de sitolojisi normal, diğer hr HPV pozitif; 
1’nin sitoloji normal, HPV tipi bilinmeyen pozitifliği; 
2’de sitoloji ASCUS, diğer hr HPV pozitifliği; 1’de Sitoloji 
ASCUS, HPV tipi bilinmeyen idi. Reid indeksine göre 5-8 
puan alan hastalardan 21’i sitolojisi normal, HPV 16/18 
pozitif; 3’nun sitolojisi normal, diğer hr HPV pozitif; 
3’nin sitoloji normal, HPV tipi bilinmeyen pozitifliği; 
4’de sitoloji ASCUS,  HPV 16/18 pozitif idi.
 

Tablo 4. HPV tipleri ile sitoloji sonuçlarının karşılaştırılması. 

Tablo 5. Reid indeks puanı ile sitoloji sonuçları ve HPV tiplerinin karşılaştırılması. 
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TARTIŞMA
Servikal kanser etyolojisi belli olan ve uzun prekanseroz 
döneme sahip olan nadir malignitelerdendir. Erken 
tanı ve tedavi şansının yüksek olmasından dolayı 
araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Fakat hala tek 
başına yüksek doğruluk oranına sahip bir tarama testi 
ortaya konmamıştır. Pap testin 1941 yılından itibaren 
kullanıma girmesi ile servikal kanserin insidansında 
ve mortalitesinde anlamlı düşüş izlenmiştir. Uzun 
yıllar servikal Pap-testi ile tarama uygulanmış, fakat 
tek başına smear testinin sensitivitesi %50’den daha 
az, servikal intraepitelyal neoplazi ve invaziv kanseri 
atlama potansiyeli %35’in üzerinde tespit edilmiştir 
[8]. Human Papilloma Virusun etiolojide rolü tespit 
edildikten sonra taramada kullanılmaya başlanmış ve 
tarama sonuçlarında HPV DNA testinin sensitivite ve 
spesifitesinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (9).

Servikal lezyonların kolposkopi yardımıyla tanımlanması 
ve preinvaziv veya invaziv hastalıkla ilişkisi bu yöntemi 
serviks kanserinin erken evrede yakalanmasında çok 
önemli hale getirmiştir. Kolposkopi yönlendirmeli 
biyopsiler konizasyon ve invaziv cerrahilerin 
azaltılmasını sağlamıştır. Fakat kolposkopi hiçbir zaman 
ilk basamak tarama olarak kullanılmamalıdır. Ayrıca 
farklı kolposkopistlerin muayeneleri farklı sonuçlar 
verebilir. Kolposkopik muayenedeki en büyük problem 
değerlendirmenin hangi kriterlerle yapılacağını belirten 
ortak konsensusun halen olmamasıdır. Reid ve Scalzi 
tarafından önerilen skorlama sistemi kolposkopistlere 
preinvaziv hastalığın derecesini tahmin etmede 

yardımcı olmaktadır. Fakat literatürde de belirtildiği 
gibi lezyonun şiddeti, kolposkopiyi yapan jinekoloğun 
deneyimi doğru sonuca varmak açısından büyük 
öneme sahiptir [10]. 

Türkiye de yapılan bir çalışmada servikal smear sonucu 
premalign lezyon olan hastaların kolposkopik, klinik 
ve histopatolojik ilişkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 41 
hastanın sonuçları prospektif olarak değerlendirilmiştir. 
Anormal servikal smear sonucu olan hastaların 
tamamına kolposkopi yapılmış, bu hastaların 12 
tanesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. 29 
hastada ise bir veya daha fazla patolojik kolposkopi 
bulgusu saptanmıştır. Hastaların 2/3’de asetowhite 
epitel izlenmiş, yaklaşık yarısında punktuasyon ve 
anormal damarlanma saptanmıştır. Bu çalışma servikal 
smear ve kolposkopinin birlikte kullanılmasının 
oluşabilecek kanserleri erken evrede tespit etmede 
faydalı olduğunu göstermiştir [11].

Mitchell ve arkadaşları tarafından yayınlanan 
metaanalizde kolposkopinin preinvaziv ya da invaziv 
lezyonu öngörmedeki sensitivitesi %95, spesifitesi %45, 
pozitif prediktif değer %82, negatif prediktif değer %79 
olarak bulundu. Yine onlar tarafından kolposkopinin 
LGSIL’i HGSIL’den ayırmada %79 sensitivite, %67 
spesifite, %57 pozitif prediktif değer ve %85 negatif 
prediktif değer gösterdiği belirlendi [12].

İran’da yapılan bir çalışmada 344 hasta Reid indeksine 
göre, 353 hasta ise genel kolposkopik görüntüye 

Tablo 6. Histopatolojik sonuçlara göre sitoloji ve HPV karşılaştırılması.
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dayandırılarak değerlendirildi. Anormal sitoloji, 
persistan vaginal akıntı, anormal görünen servikal 
lezyonlar, postkoital kanama, anormal uterin kanaması 
olan olgular kolposkopi ile değerlendirildi. Lezyon 
göründüğü zaman biyopsi yapıldı, lezyon görünmediği 
zaman ise dört kadrandan rastgele biyopsi yapıldı. 
Genel kolposkopik bulgulara göre değerlendirilen 
grupta sensitivite %63.8, spesifite %88.8 idi. Reid 
indeksine göre yapılan değerlendirmede ise sensitivite 
%74, speifite %90.7, pozitif prediktif değer %92, 
negatif prediktif değer %70.5 idi. Bu çalışmada genel 
kolposkopik değerlendirme kolunda kolposkopide 
hangi kriterlerin kullanıldığından bahsedilmemişti. 
Reid indeksi ile yapılan kolposkopik muayene sonuçları 
göz önünde bulundurulduğunda; bu çalışma Reid 
indeks değerlendirmeleri ile histoloji arasında iyi bir 
korelasyon olduğunu gösterdi [13].

Kolposkopinin tarama ve tanı testi olarak doğruluğunun 
karşılaştırıldığı 1850 olguluk bir seri MD Anderson 
kanser merkezinde yapılmıştı.Bu seride önceki 
sitoloji sonucu anormal olan tüm olgulara kolposkopi 
uygulanmış, normal ve anormal görünümlü bütün 
alanlardan biyopsi alınmıştır. Tanı grubunda HGSIL 
ve kanser oranı %29 iken, tarama grubunda sadece 
%2.2 idi. Hastalık eşik değeri HGSIL olarak alındığında 
diagnostik grupta kolposkopinin sensitivitesi %98, 
spesifitesi %45 bulunmuş; tarama grubunda bu oranlar 
sırasıyla %19 ile %96 olarak bulundu. Eşik değer 
olarak LGSIL alındığında tanı grubunda sensitivite ve 
spesifite sırasıyla %71 ile %81 olarak bulunmuş iken 
tarama grubunda bu oranlar sırasıyla %28 ila %87 
olarak bulunmuştu. MD Anderson kanser merkezinde 
yapılan bu çalışmanın yazarları kolposkopinin servikal 
preinvaziv ve invaziv hastalıklarda tanı aracı olarak 
yüksek duyarlılığa sahip olduğunu ve tarama testi 
olarak kullanılmaması gerektiğini bildirmişlerdir [14].

Görüldüğü gibi kolposkopinin ilk basamak taramada 
kullanılması yapılan çalışmalarla desteklenmemektedir. 
Servikal sitoloji taramasının alınma koşullarının her 
zaman doğru sağlanamaması, etkinliğinin laboratuvar 
şartlarından etkilenmesi, materyali inceleyecek yeterli 
sayıda deneyimli patoloğun azlığı yeni alternatif tarama 
yöntemlerinin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. 
Bu anlamda son yıllarda da HPV DNA bazlı tarama 

araştırmaları daha yoğun olarak yürütülmektedir.
2017 yılında yayınlanan Morisada ve ark. tarafından 
yapılan CITRUS çalışmasında 2 yıllık süre içinde düzenli 
servikal taramaya katılan 30-64 yaş arası 18471 olgu 
seçildi. Onlar kontrol (9145) ve çalışma (9257) grubuna 
ayrıldı. Kontrol grubuna sıvı bazlı sitoloji taraması, 
çalışma grubuna sıvı bazlı sitoloji+HPV DNA testi 
uygulandı. Kontrol grubunda olguların %97.9’u normal  
ve %2.06’ı ASCUS veya ASCUS+ olarak sonuçlandı. 
Çalışma grubundaki olguların %87.13’ü sitoloji normal/
HPV negatif, %0.72’i ASCUS/HPV negatif, %10.34 
sitoloji normal/HPV pozitif, %0.69’u ASCUS/HPV 
pozitif, %0.90’ı ASCUS+ ve/veya HPV pozitif olarak 
sonuçlandı. Bu çalışmanın amacı primer servikal 
kanser taramasında sıvı bazlı sitoloji ve HPV testlerinin 
karşılaştırılıp, gelecekteki taramanın HPV DNA testinin 
effektifliği yönünden değerlendirilmesidir.

2012 yılında Jovanovic ve ark. tarafından yayınlanan 
bir çalışmada düşük ve yüksek dereceli intraepitelyal 
lezyonların değerlendirilmesinde HPV ile sitoloji, 
kolposkopi, biyopsi materyalinin histopatolojik 
incelenmesi karşılaştırılmıştır. Data 10 yıllık sürede 
1927 hasta olarak toplanmıştır. Bu olguların 635’de 
(%32.95) anormal sitolojik bulgular olmuş ve onlardan 
272’i (%42.83) hr-HPV pozitif olmuştur. Çalışmanın 
sonucunda HGSİL lezyonlarda yüksek oranda HPV tip 
16 ve 18 pozitifliği bulunmuş, ayrıca istatistiksel olarak 
anlamlı LGSIL lezyonlarda HPV tip 16 diğer hr-HPV’lere 
oranla yüksek bulunmuştur. Çalışmada LGSIL ve HGSIL 
olan grupların her ikisinde de anormal sitoloji ile 
HPV tip 16 varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
korelasyon bulunmuştur. Ayrıca LGSIL lezyonu olan 
olguların %93.30’da anormal kolposkopi bulguları 
saptanmıştır [15].

ALTS grup çalışmasında 3488 ASCUS tanısı almış 
hasta 3 farklı tanı koluna randomize edilmiştir, 
bunlardan ilkinde hastaların tamamına kolposkopi 
yapılmış, ikincisinde HPV pozitifliği veya sitolojide HSİL 
saptanan hastalara kolposkopi yapılmış, üçüncü gruba 
konservatif davranılarak sitolojinin HSİL gelmesi halinde 
kolposkopi planlanmıştır. Tüm kollardaki hastalar 6 
aylık aralıklarla takip edilmiş ve çalışma sonunda tüm 
hastalara kolposkopi yapılmıştır. İki yıllık takip sonunda 
tüm kollarda %8-9 oranında grade 3 CIN saptanmıştır. 
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Kolposkopi kolunda CIN tanısı için sensitivite %53, 
HPV kolunda sensitivite %72, konservatif grupta ise 
%54 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak HPV testi CIN 
tanısı koymada en az kolposkopi kolu kadar sensitiftir 
ve kadınların %50'sini kolposkopiye refere etmektedir. 
Sitoloji tekrarı ise cut off olarak ASCUS alındığında 
sensitiftir ancak hastanın iki kez daha kontrole gelmesi 
ve HPV koluna göre daha fazla kolposkopi ihtiyacı 
olduğu görülmüştür. Nash ve arkadaşları, histolojik 
olarak doğrulanmış HPV infeksiyonu olan 45 hastayı 
prospektif olarak tekrar smear, kolposkopi, endoservikal 
küretaj ve gerektiği durumda kolposkopik biyopsi ile 
3-6 ay aralıklarla takip etmişlerdir. Hastaların %40'ında 
ortalama 13.7 ayda lezyon spontan olarak gerilerken, 
%33'ü ortalama 10.9 ayda servikal intraepitelyal 
lezyona ilerlemiş ve ortalama 21 aylık takipte %15.6'sı 
aynı kalmıştır [16].

Biz de çalışmamızda servikal sitoloji sonucu negatif 
veya ASCUS, HPV DNA tarama sonucu pozitif olan 150 
hastanın retrospektif olarak taranan kolpofotoğrafları 
kolposkopik Reid indeksine göre sınıflandırıldı. 
Reid indeks puanları ile histopatolojik sonuçlar 
karşılaştırılmalı olarak değerlendirmeye alındı. 
Bütün sonuçlarla paralel olarak bizim için en kayda 
değer sonuç sitoloji sonucu negatif, HPV pozitif olan 
hastalardan 2 kişide karsinom tespit edilmesi oldu. 
Bunun dışında 9 olguda endoservikal yüksek dereceli 
tutulum, 7 olguda HGSIL   tespit edildi. Kolposkopi 
yapılan hastaların değerlendirilmesi Reid indeksine 
göre yapıldı. Sonuçlar histopatoloji sonucları ile 
uyumlu izlendi. Bu da kolposkopi yaparken belli bir 
skorlama sisteminin uygulanmasının rastgele bulgulara 
göre daha anlamlı olabileceğini gösteriyor. Lezyonun 
karakteristik özellikleri kolposkopik incelemede 
preinvaziv ve invaziv hastalığın derecesini tahmin 
etmede önemli görünüyor. Lezyonun sınırlarının 
keskinliği, asetik asitle boyanma derecesi displazinin 
şiddeti ile doğru orantılıdır. Yapılan kolposkopilerden 6 
puan alan 12 hasta, 7 puan alan 8 hasta, 8 puan alan 
6 hastada sonuçların HGSIL olarak raporlanması Reid 
indeksi ile histopatoloji sonuçları arasında korelasyon 
olduğunu göstermiştir. 3 puan olarak değerlendirilen 
2 hasta ve 4 puan alan 1 hastanın da patoloji sonucu 
HGSIL olarak yorumlanmıştır. Bu hastalara LEEP 
yapılmış ve nihai histopatoloji sonucu da kolposkopik 

biyopsi sonucunu desteklemiştir. Tarama sonucunda 
hr-HPV saptanan hastalar servikal preinvaziv ve invaziv 
hastalığın tanımlanmasında sekonder bir tanı aracı 
olarak kolposkopiye refere edilmektedir. Kolposkopik 
görüntüleme histolojik kanıt sağlamak için serviksteki 
en şüpheli alanı tahmin etmeye yarayan bir role 
sahiptir. Fakat asla histolojik değerlendirmenin yerini 
alacak tanısal değere sahip değildir [17]. Reid skorlama 
sisteminin histoloji sonuçları ile büyük ölçüde uyum 
göstermesine rağmen doğruluğu ve gerekliliğine ilişkin 
sorular devam etmektedir [4]. Reid indeksinin kullanımı 
kolposkopinin kalitesini artırıyor olarak gözükmektedir. 
Fakat pratikte biyopsinin alınması gereken alanın tespit 
edilmesi için daha hızlı ve objektif kriterlere ihtiyaç 
devam ediyor [18]. 

Sonuç olarak; Çalışmamızda, Reid indeks puanlar 
ile kolposkopi sırasında alınan biyopsi sonuçları 
ve nihai histopatoloji sonuçlarının korele olduğu 
saptandı.  HPV DNA tarama sonucu pozitif hastalara 
uygulanan kolposkopi ve biyopsi sonuçlarında 150 
katılımcıdan oluşan istatiksel olarak küçük grupta 
bile 2 tane karsinom vakası, çok sayıda HGSIL 
vakasının yakalanması gelecekte de taramanın HPV 
bazlı yürütülmesi açısından anlamlı gözükmektedir. 
Çalışmamızın retrospektif yapılmış olması ve olgu 
sayısının istatistiksel olarak az olması kısıtlı yönleri 
olmak ile birlikte, kolpofotoğrafların yüksek kalitede 
ve değerlendirmeye maksimum uygun olması ise 
çalışmamızın avantajları idi. Kontrol grubu olmaması 
nedeniyle sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif 
prediktif değer hesaplanması istatistiksel olarak 
mümkün olmadı.

HPV bazlı taramanın efektivitesinin belirlenmesi, 
kolposkopik Reid indeksinin histopatoloji sonuçları ile 
korelasyonu ve spesifik kolposkopi bulguların displazi 
şiddeti ile ilişkisinin kanıtlanması için prospektif 
daha geniş çaplı çalışmalara gereksinim olduğunu 
düşünmekteyiz.
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ÖZET
Amaç: Ev yerine hastanede yapılan doğumların bir sonucu olarak, kadınları doğum için hazırlamak amacıyla 
antenatal eğitim programları geliştirilmiştir. Antenatal eğitimin gebelik sonuçları ve doğum süreci üzerinde-
ki etkisi henüz net değildir. Sunulan çalışmanın amacı, antenatal eğitimin nullipar kadınlarda maternal ve 
perinatal sonuçları etkileyip etkilemediğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Retrospektif vaka kontrol çalışmasında, Ocak 2010-Aralık 2016 tarihleri arasında üçün-
cü basamak bir merkezde doğum yapan 513 düşük riskli nullipar kadının tıbbi kayıtları incelendi. Antenatal 
eğitim alan 85 kadın çalışma grubuna, eğitim programına katılmayan 428 kadın kontrol grubuna dahil edildi. 
Grupların demografik ve klinik özellikleri ile maternal ve perinatal sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular: Antenatal eğitim alan kadınların kontrol grubuna göre ortalama yaşı (26.0 ± 4.4 vs. 23.5 ± 4.4; p 
<0.001) düşük öyküsü oranı (5.9% vs. 0%; p<0.001) daha yüksek; sezaryen doğum oranı ise (% 11.8 ve% 
25.5, p 0.006) daha düşüktü. Grupların sezaryen endikasyonları, doğum evrelerinin süresi, vajinal doğum 
yapan kadınlarda epizyotomi oranları, postpartum komplikasyon oranları ve perinatal sonuçları ise benzerdi. 
Sonuç: Antenatal eğitim düşük sezaryen doğum oranları ile ilişkili bulundu. Antenatal eğitimin diğer mater-
nal ve perinatal sonuçlar üzerine etkisi ise saptanmadı.

Anahtar kelimeler: Antenatal eğitim; Sezaryen seksiyo; Vaginal doğum; Nulliparite; Maternal sonuç; 
Perinatal sonuç

ABSTRACT
Aim: As a result of births in hospital instead of homes, antenatal education programs have been developed 
with the aim of preparing women for birth. The effect of antenatal education on pregnancy outcomes and 
birth process has not yet been fully clarified. The aim of the presented study was to evaluate whether 
antenatal education affects the maternal and perinatal outcomes in nulliparous women.
Material and Methods: In this retrospective case-control study, medical records of 513 low-risk nulliparous 
women who gave birth between January 2010 and December 2016 at a tertiary care centre were 
reviewed. 85 women with antenatal education were included in the case group and 428 women who did 
not participate in the education program were included in the control group. The demographic, clinical 
characteristics, maternal and perinatal outcomes of groups were compared.
Results: Mean age of women (26.0±4.4 vs. 23.5±4.4; p<0.001), history of abortion rate (5.9% vs. 0%; 
p<0.001) were higher and caesarean section rate (11.8% vs. 25.5%, p 0.006) was lower in women with 
antenatal education than in the control group. Caesarean indications, length of labour stages, episiotomy 
rates of women with vaginal delivery, postpartum complication rates, and perinatal outcomes of groups 
were similar. 
Conclusion: Antenatal education was associated with lower caesarean birth rates. There was no effect of 
antenatal education on the other maternal and perinatal outcomes. 

Keywords: Antenatal education; Caesarean section; Vaginal birth; nulliparity; Maternal outcome; 
Perinatal outcome

ANTENATAL EĞİTİMİN NULLİPAR KADINLARDA 
MATERNAL VE PERİNATAL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Effects of Antenatal Education on Maternal and Perinatal 
Outcomes in Nulliparous Women
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INTRODUCTION 
Before the 1930s, many women gave birth at home 
and birth was considered a normal activity in the life of 
a woman (1). Women learned birth and motherhood 
by observing pregnant women, participating in their 
births, and helping baby care. The enlargement of cities 
and the disappearance of small rural communities 
have led women to seek out sources other than 
their mothers, sisters, and neighbours to learn about 
pregnancy and childbirth (2). Births in hospitals instead 
of homes, the presence of health personnel instead 
of family members and friends during the labour 
increased the fear and anxiety of women related to the 
birth process. As a result of today's changing lifestyle, 
antenatal education programs have been developed 
with the aim of preparing women for labour and 
delivery, increasing social support, reducing anxiety, 
providing pain control, encouraging breastfeeding, 
and reducing perinatal morbidity and mortality. The 
most common antenatal training models are Lamaze 
and Bradley Methods (3,1). Hypno Birthing-Mongan, 
Mindfulness-Based and Birthing from Within methods 
are also used. (4,5,6)

Recent studies about antenatal education mostly 
reported the effect of education on birth fear (7,8). 
Sercekus et al (7). Reported that antenatal education 
reduced maternal fear and improves maternal self-
efficacy associated with birth, and the antenatal 
education had no effect on parental attachment. It is 
still unclear whether antenatal education influences 
maternal or perinatal outcomes. There are conflicting 
results in current studies investigating the effect of 
antenatal education on caesarean birth rate, duration 
of labour, maternal, and perinatal complications (3,9-
15). The aim of the present study is to investigate 
whether antenatal education affects the maternal and 
perinatal outcomes in low-risk nulliparous women.
 
METHODS
Medical records of 286 women with antenatal 
education in tertiary care centre, between January 
2010 and December 2016 were studied in the 
retrospective case-control study. Multiparous women, 
women with hypertension, preeclampsia, gestational 
diabetes mellitus (GDM), placenta previa, preterm 

delivery, and preterm premature rupture of membrane 
(PPROM), multiple pregnancies, dead fetus, non-head 
presentation, and women who did not complete the 
education program were excluded from the study. 85 
women with antenatal education who met the study 
criteria were included in the case group. Included in 
the control group, were 428 women who gave birth 
the same dates met the study criteria but did not 
participate in the education program.

The demographic and clinical characteristics of the 
women, maternal and perinatal outcomes were 
obtained from medical records. All patients signed 
informed consent thereby allowing our institution 
to use their clinical data. As this work represents a 
retrospective chart review, the local ethics committee 
approval was not required. 

A total of 5 weeks of antenatal education as two hours 
of exercise and three hours of theoretical lectures 
per week was given to the case group. The education 
programs included lectures about the anatomy, the 
modes of birth, beginning and the stages of labour, 
monitoring of normal pregnancy, psychological 
changes during prenatal and postnatal periods, proper 
nutrition intake during pregnancy and postpartum 
period, puerperium, family planning, pregnancy 
exercises and clinical plates, breathing exercises and 
relaxation techniques which are applied during labour, 
anaesthesia methods, benefits of breastfeeding and 
proper breastfeeding techniques, normal development 
of a child between the age of 0 and 2, childhood 
illnesses and vaccinations, and baby massage.
Statistical Package for Social Science (SPSS Inc, Chicago 
IL, USA) version 24.0 was used for statistical analyses. 
The normality for continuous variables was checked by 
using Kolmogorov-Smirnov test. Descriptive statistics 
were presented as mean ± standard deviation or 
median (minimum-maximum) for continuous variables 
and case numbers and percentages for categorical 
variables. Student’s t-test or Mann-Whitney U test was 
used for the comparison of continuous data. Pearson’s 
Chi-square or Fisher Exact test was used in examining 
the differences between groups of categorical 
variables. A p value of less than 0.05 was considered 
statistically significant.
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RESULTS 
A total of 513 nulliparous women were analyzed: 85 
women with antenatal education and 428 women 
without antenatal education. As shown in Table 
1, the demographic and clinical characteristics of 
the groups were similar except age and history of 
abortion. The mean age was higher in women with 
antenatal education than the control group (26.0±4.4 
vs. 23.5±4.4; p<0.001) and 5 (5.9%) of women with 
antenatal education had a history of abortion in a 
previous pregnancy. The control group had no history 
of abortion (p<0.001).

Table1. Demographic and clinical characteristics of case and 
control groups

Birth data of women are shown in Table 2. The mean 
gestational week (38.9 ± 1.1 weeks vs. 39.1 ± 1.2 
weeks), mean cervical dilatation (3.6 ± 1.4 cm vs. 3.4 
± 1.3 cm) and cervical effacement (60.3 ± 10.4% vs. 
58.0 ± 13.5%) at admission to hospital were similar 
in women with and without antenatal education (p> 
0.05). The caesarean birth rate was lower in women 
with antenatal education than in the control group 
(11.8% vs. 25.5%, p 0.006). There was no statistically 
significant difference between the groups in terms of 
caesarean indications. In women with vaginal birth, 
length of stage 1 (104.8 ± 58.0 min vs. 107.5 ± 69.9 
min; p 0.763), stage 2 (38.8 ± 21.8 min vs. 41.5 ± 19.3 
min; p 0.297), and episiotomy rates (98.7% vs. 99.7%, p 
0.262) were not different between the groups. 

Table 2. Maternal outcomes of case and control groups

PROM, premature rupture of membrane; CPD, cephalopel-
vic disproportion; Hb, hemoglobin
Data are mean± SD or number (%).
*p= 0.006

Characteristics Case group
(n=85)

Control group 
(n=428)

Age (years)* 26.0±4.4 23.5±4.4

Previous abortion* 5 (5.9) 0 (0)

Smoking 0 (0) 4 (0.9)

Chronic disease 7 (8.2) 32 (7.5)

  Thyroid disease 3 (3.5) 22 (5.1)

  Heart disease 2 (2.4) 3 (0.7)

  Hypertension 1 (1.2) 3 (0.7)

  Asthma 1 (1.2) 4 (0.9)

Antenatal care 85 (100) 413 (96.5)

Data are mean± SD or number (%).

*p < 0.001

Outcome Case group
(n=85)

Control group 
(n=428)

Gestational age at birth 
(weeks) 

38.9±1.1 39.1±1.2

Cervical dilatation at 
admission (cm)

2.8±1.6 2.8±1.5

Cervical effacement at 
admission (%)

50.5±20.1 50.4±21.6

PROM 19 (22.4) 69 (16.1)

Prolonged pregnancy 7 (8.2) 32 (7.5)

Oligohydramnios 3 (3.5) 12 (2.8)

Polyhydramnios 0 (0) 1 (0.2)

Antepartum bleeding 0 (0) 1 (0.2)

Caesarean birth* 10 (11.8) 109 (25.5)

Caesarean birth indica-
tions

        Fetal distress 4 (40.0) 35 (32.1)

        Placental abruption 0 (0) 1 (0.9)

        Cord prolapse 1 (10.0) 0 (0)

        CPD 1 (10.0) 46 (42.2)

        Arrested labour 4 (40.0) 19 (17.4)

        Failed induction 0 (0) 2 (1.8)

        Elective caesarean 0 (0) 6(5.5)

Vaginal birth

        First stage length 
(min)

104.8±58.0 107.5±69.9

        Second stage length 
(min)

38.8±21.8 41.5±19.3

        Episiotomy 74 (98.7) 318 (99.7)

Postpartum complications

Vajinal laceration 4 (4.7) 16 (3.7)

        Uterine atony 0 (0) 4 (0.9)

        Hematoma 0 (0) 2 (0.5)

        Cervical laceration 0 (0) 1 (0.2)

        Postpartum fever 0 (0) 1 (0.2)

        Retained placenta 0 (0) 1 (0.2)

Prenatal Hb (gr/dl) 12.05±1.35 11.94±1.46

Potnatal Hb (gr/dl) 10.61±1.29 10.33±1.49
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Postpartum complication rates of the groups were also 
similar. The most common postpartum complication in 
both groups was vaginal laceration (4.7% vs. 3.7%, p 
0.64). 

Perinatal outcomes of groups are shown in Table 3. 
Newborn birth weight (3310.8 ± 346.3 gr vs. 3277.6 ± 
404.3gr), first minute Apgar score (8.9 ± 0.2 vs. 8.9 ± 
0.3) and the need for a newborn intensive care unit 
were not different between the groups (3.5% vs. 7%) 
(p> 0.05). The fifth minute Apgar score was 9.4 ± 0.5 in 
the case group and 9.0 ± 0.2 in the control group (p< 
0.001). 

Table 3. Perinatal outcomes of case and control groups

DISCUSSION 
Today, the search for accurate and up-to-date 
information about the pregnancy and birth process, the 
postpartum period and newborn care has increased 
the interest in prenatal preparatory classes. However, 
the number of women receiving antenatal training is 
still insufficient. Younger, unmarried, and women with 
low income, mostly do not prefer to participate in an 
antenatal education program (12,16). Bergström et 
al. also reported higher planned pregnancy rates in 

women who are willing to get antenatal education (12). 
Similarly, in the presented study, mean age was higher 
in women with antenatal education. A present study 
showed that prior poor pregnancy experience is also a 
factor which increases the number of patients willing 
for antenatal education. Five women with antenatal 
education had a history of abortion, whereas there 
was not any history of abortion in the control group.

One of the main purposes of antenatal education is to 
eliminate fear of childbirth by teaching how to cope 
with pain during labour and reduce the caesarean 
birth rates. Literature has conflicting results of studies 
investigating the effect of antenatal education on the 
rates of caesarean delivery. Artieta-Pinedo et al and 
Mainburg et al reported similar caesarean birth rates 
in nulliparous women with and without antenatal 
education (13,17). On the other hand, other studies 
have found that antenatal education reduces the 
caesarean birth rates which are similar to our findings 
(12,18). Mehdizadeh et al reported more daily physical 
activity and less dystocia and caesarean section 
rates in women with antenatal education (18). They 
concluded that antenatal education increases the 
vaginal birth rates by providing psychological support, 
improving awareness level, and reducing dystocia and 
malpresentation with exercises. 

Conflicting results about the association between the 
antenatal education and length of labour are present. 
Paz-Pascual et al reported the shorter duration of 
cervical dilatation and expulsion period and lower 
episiotomy rates in women participating in antenatal 
training courses (14). In contrast, Artieta-Pinedo et 
al. found that the antenatal training reduced the 
anxiety during labour in low-risk nulliparous women, 
whereas the length of the first and second stages of 
labour and perineal injury rates were not different 
between the women with and without antenatal 
training (13). Similarly, the present study showed no 
effect of antenatal education on the length of labour 
stages, episiotomy and perineal injury rates. However, 
the education of the woman is not the only variable 
affecting these outcomes. The attitude and the level of 
knowledge of the health personnel who assisted the 
birth have an important role in the birth outcomes. 

Outcome Case group
(n=85)

Control group
 (n=428)

Birth weight (gr) 3310.8±346.3 3277.6±404.3

Apgar score

1st minute 8.9±0.2 8.9±0.3

5th minute* 9.4±0.5 9.0±0.2

NICU need 3 (3.5) 30 (7.0)

    Respiratory distress 1 (1.2) 12 (2.8)

    Newborn jaundice 2 (2.4) 7 (1.6)

    Meconium aspiration 0 (0) 4 (0.9)

    Abdominal mass 0 (0) 2 (0.5)

    Prematurity 0 (0) 2 (0.5)

    Hypothermia 0 (0) 1 (0.2)

    Infection 0 (0) 1 (0.2)

    Congenital anomaly 0 (0) 1 (0.2)

NICU, neonanatal intensive care unit

*p < 0.001
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Increased awareness and education of health 
personnel can lead to different results.

Our study is one of the few reports investigating the 
effect of antenatal education on perinatal outcomes. 
We found no differences in perinatal outcome between 
the women with and without antenatal training. The 
presented study showed that the antenatal training did 
not affect the gestational age at the beginning of labour 
and birth weight of the newborn. It is expected that 
there will be no difference between the gestational age 
and birth weight of the groups. Because women with 
preterm labour and other complicated pregnancies 
were not included in the study. Similar results were also 
reported in previous studies, including preterm births. 
Kellams et al reported that gestational age and birth 
weight was not different in women with and without 
antenatal education (11). In the presented study, Apgar 
score at 5th minute was statistically different between 
the groups, but the score was ≥ 9 in both groups. This 
statistical difference had no clinical significance and 
this finding did not make a difference in the need for 
newborn intensive care units.

The major limitation of our study is its retrospective 
design. Data were obtained via retrospective chart 
review. Therefore, there was no data that can 
affect the results such as the educational level and 
socioeconomic status, anxiety and pain level during 
labour, and planned pregnancy rates. The limited 
number of women participating in antenatal education 
program is another limitation. 

In conclusion, our study showed that caesarean delivery 
rates were lower in women with antenatal education. 
The effects of antenatal training on the other maternal 
and perinatal outcomes were not found. Antenatal 
education may help the reduction of caesarean birth 
rates by allowing patients to be willing for vaginal 
birth and to have a more conscious and effective role 
in birth process. If our findings are confirmed in larger 
prospective studies, antenatal education can attract 
attentions of more countries and can be taken into 
routine antenatal care program.
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ÖZET
Amaç: Anovulatuar polikistik over sendromlu hastalarda kronik düşük doz ve konvansiyonel doz tedavi re-
jimlerinin  etkinliklerinin karşılaştırılması
Gereç ve yöntemler: Klomifen sitrata rezistan anovulatuar PCOS tanısı almış olan 50 olgu çalışmaya dahil 
edildi. Olguların 25 tanesine konvansiyonel stepwise protokol uygulandı ve (Grup 1) olarak adlandırıldı. Di-
ğer 25 olgudan oluşan gruba (Grup 2)’ da  kronik düşük  doz FSH protokol uygulandı. Hastalar seri ultraso-
nografi ve serum estradiol sevilerine bakılarak monitörize edildi. Folliküler gelişim paterni, toplam kullanılan 
FSH dozu, serum estradiol konsantrasyonu, siklus fekunditesi, multiple gebelik oranları ve ovarian hipersti-
mulasyon sendromu açısından iki grup karşılaştırıldı.
Bulgular: Her iki grup yaş, infertilite süresi, vücut kitle indeksi ve endokrin parametreler açısından benzer 
olarak bulundu. Stimulasyon süresi Grup 2 'de anlamlı olarak uzun bulundu (p=0.02). Gruplar, ovulatuar 
siklus açısından değerlendirildiğinde düşük doz kullanılan  grupta ovulatuar siklus oranı  %68 iken konvansi-
yonel grupta %76 olarak bulundu. Gebelik oranları açısından değerlendirildiğinde düşük doz grupta  gebelik 
oranı %24 iken konvansiyonel grupta %20 olarak bulundu. Düşük doz kullanılan grupta ovulatuar siklus ba-
şına gebelik oranı konvansiyonel gruptan daha yüksek (%37 vs %26)  idi. Monofolliküler gelişim düşük doz 
kullanılan grupta %60,  konvansiyonel grupta ise %48 olarak bulundu. Düşük doz kullanılan grupta gerek 
OHSS (p < 0.04) gerekse  estradiol (p < 0.008) konsantrasyonları anlamlı olarak düşük bulundu. Her iki grupta 
da çoğul gebelik izlenmedi.
Sonuç: Kronik düşük doz FSH rejimi ; multifolliküler gelişim ve OHSS riskini azaltarak, ovulasyon indüksiyo-
nunun güvenliğini artırmakta ve bunun yanında tatmin edici gebelik sonuçları elde edilmesini sağlayabil-
mektedir.

Anahtar sözcükler: İnfertilite; Ovulasyon indüksiyonu; Polikistik over sendromu 

ABSTRACT
Objective: To compare efficiency of conventional and chronic low-dose regimens for treatment of 
anovulation associated with polycystic ovary syndrome (PCOS).
Materials and methods: Fifty women, who had clomiphene citrate-resistant anovulation associated with 
PCOS, participated in the study. The first 25 patients were treated with urinary FSH using a conventional 
stepwise protocol (Group 1), while the second group had a regimen of chronic low dose FSH (Group 2). 
Patterns of follicular development, amount of FSH required, serum estradiol concentrations, cycle fecundity, 
rates of multiple pregnancy and OHSS were compared.
Results: The two groups were similar in terms of duration of infertility, age, body mass index and endocrine 
parameters. The duration of treatment was significantly higher (p = 0.02) in Group 2 . The percentage 
of ovulatory cycles occurring in low dose and conventional regimens was 68% versus 76% respectively. 
Pregnancy rate was 20% in conventional stepwise protocol group  and 24% in chronic low dose group. 
The patients in Group 2 had a higher pregnancy rate per ovulatory cycle (37% versus 26%). Monofollicular 
development was noted in 60% of the Group 2 patients (48% in Group 1, p = 0.03). Treatment with the 
low-dose protocol resulted in significant reduction in OHSS (p < 0.04) and serum oestradiol concentrations 
(p < 0.008). No multiple pregnancies occurred in either group.
Conclusion: The use of chronic low-dose regimen of FSH permitted induction of ovulation safely by 
minimizing the risk of multifollicular development and OHSS while maintaining a satisfactory pregnancy.

Key words: Infertility; Ovulation induction; Polycystic ovary syndrome
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DOZ GONADOTROPİN VE KONVANSİYONEL DOZ 
GONADOTROPİN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI
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GİRİŞ
Polikistik over sendromu (PCOS)günümüzde en sık 
rastlanan endokrin hastalıktır. Reprodüktif çağdaki 
kadınlarda %5-10 oranında görülür (1). İlk kez 1935'te 
Stein ve Leventhal tarafından  tanımlanan sendromda, 
primer etyolojik faktör halen bilinmemektedir (2,3). 
Yapılan pek çok çalışma ve elde edilen sonuçlara rağmen 
tedavisi zor bir klinik durum olmaya devam etmektedir. 
Polikistik over sendromu günümüzde, polikistik 
ovaryan morfolojinin ultrasonografi bulgularından, 
anovulatuvar infertiliteye uzanan bir spekturumda tanı 
alır (4). Obezite, hiperandrojenemi ve insülin rezistansı, 
bu sendromun şiddetini ve semptomlarını etkileyen 
anahtar faktörlerdir (5,6). 

Anovulasyon, PCOS’lu kadınlarda yaygın olarak 
görülür. PCOS’a bağlı olan  anovulasyon, Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) Grup 2 anovulatuvar subfertilite 
popülasyonunun yaklaşık %80-90’ını oluşturur. 6 aylık 
klomifen sitrat tedavisi sonucu kümülatif gebelik 
oranı %40-50’leri bulur (7). Klomifenle ovulasyon elde 
edilemeyen %20  olguda ise  klomifen sitrata rezistans 
vardır (8)ve tedavide  gonadotropinlerle stimülasyon 
yapılabilir. PCOS olgularında görülen bir diğer problem 
ise multiple gebelik ve hiperstimulasyon sendromu 
gelişiminin sık görülmesidir, günümüzde halen bu 
durum ciddi bir sıkıntı olarak devam etmektedir. Bu 
nedenle bu hastalarda amaç, fizyolojik duruma en 
uygun olacak şekilde monofolliküler gelişimi sağlayacak  
siklus yönetimi yapabilmektir. Düşük doz step up 
protokol bu grup hastalarda alternatif tedavi yöntemi 
olarak düşünülmektedir, buradaki amaç düşük doz 
ile başlayarak FSH eşik değerini tanımlamak, böylece 
monofoliküler gelişimi sağlayabilmektir. Bu çalışmadaki 
amacımız   düşük doz step up protokolü, konvansiyonel 
doz protokol ile karşılaştırarak, hem klinik etki hem 
de güvenlik açısından  ovulasyon indüksiyonu ve 
gebelik sonuçları üzerine olan etkisini ve farkını 
değerlendirmektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  İnfertilite Polikliniğine 
başvuran PCOS (WHO Grup 2) tanısı almış olgular 
çalışmaya dahil edildi. Çalışma  hastane etik kurulunda 
tez onayı alınarak kabul edilmiştir  ve Yüksek Öğrenim 

Kurulu tez merkezine 557323 numarayla kayıtlıdır. 
PCOS tanısı için transvajinal ultrasonografi yapılarak 
her iki overde de 2-10 mm arasında 10’ dan fazla folikül 
bulunması polikistik over olarak tanımlandı ,bu bulguya 
ek olarak oligomenore veya amenore ve klinik veya 
labarotuvar hiperandrojenemisi olan kadınlar PCOS 
olarak kabul edildi(4), kongenital adrenal hiperplazi, 
HAIR-AN sendromu, androjen salgılayan tümör 
şüphesi, Cushing sendromu  ve idiopatik hirsutizmi 
olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Ayrıca olguların 
tümü en az 3 siklus maksimum 150 mg klomifen sitrat  
kullanmasına rağmen ovulasyon  gerçekleşmeyen 
klomifene rezistan kadınlardı. Partnerlerinin semen 
analizi WHO tanımlamasına göre anormal olanlar(9), 
histerosalfingografide uterin anomali tanısı olan 
olgular ve laparoskopide bilateral tubal tıkanıklığı olan 
olgular çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya 50 anovulatuar 
infertil hasta dahil edildi. Düşük doz step up protokol 
uygulanan 25 hasta Grup 2, konvansiyonel doz 
gonadotropin uygulanan  25 hasta ise  Grup 1 olarak 
adlandırıldı. Tüm olgulara menstruasyonun 3. günü 
bazal FSH, LH, estradiol, DHEAS, serbest testesteron, 
TSH, prolaktin içeren hormon tetkikleri yapılarak eş 
zamanlı bazal pelvik ultrasonografi yapıldı. Tedavi 
süresi olarak tedavinin ilk günü ile hCG yapılan günler 
arasındaki zaman kabul edildi, tedavi süresi boyunca 
10 mm üzerinde folikül gelişimi olmayan ve serum 
estradiol ( E2) düzeyinde artış gözlenmeyen olgular 
tedaviye yanıtsız olarak kabul edildi. Konvansiyonel 
protokolde menstruasyonun 3. günü 75 IU üriner FSH
(Follegon;Organon;Metrodyn;Serono) başlandı, tedavi 
7 gün süreyle aynı dozda verildi ve 8. gün ultasonografi 
(USG) yapıldı, ultrasonografide aktif foliküler gelişim  
yani 10 mm ve üzerinde folikül gelişimi izleninceye 
kadar doz 7 günde bir 75 IU artırıldı,10 mm ve üzeri 
aktif foliküler gelişim elde edildiği zaman doz artışı 
durduruldu, bu efektif günlük doz human chorionic 
gonadotropin  (hCG) uygulanıncaya kadar sürdürüldü. 
hCG yapılma (pregnyl;Organon)  kriteri olarak 16 
mm üzerinde en az 1 folikül görülmesi ve serum E2 
konsantrasyonunun 14 mm üzerinde her follikül için 
150pg/ml olması alındı vehCG uygulaması  son u-FSH 
dozundan 24 saat sonra 10000 IU yapıldı.

Kronik düşük doz protokolde menstruasyonun 3. günü 
75 IU üriner  FSH (Follegon,Organon; Metrodyn,Serono) 
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başlandı  ve bu doz 14. güne kadar devam edildi 14.gün 
USG yapıldı, ultrasonografide aktif foliküler gelişim  
yani 10 mm ve üzerinde folikül gelişimi izleninceye ve 
endometrium kalınlığında artış görününceye kadar doz 
7 günde 37.5IU artırıldı. 10 mm ve üzeri aktif foliküler 
gelişim elde edildiği zaman doz artışı durduruldu, 
bu efektif günlük doz hCG uygulanıncaya kadar 
sürdürüldü, hCG (Pregnyl;Organon) için kriter olarak 
16 mm üzerinde en az 1 folikül görülmesi ve serum E2 
konsantrasyonunun 14 mm üzerinde her follikül için 
150pg/ml olması alındı ve son u-FSH dozundan 24 saat 
sonra 10000 IU yapıldı. 

Ovarian monitorizasyon General Electric RT3600 
ultrasonografi cihazı ve 6.5 mHZ transvajinal 
transducer kullanılarak yapıldı, 2-3 günde bir USG ve 
serum E2 düzeyleri ölçülecek şekilde monitorizasyona 
devam edildi ayrıca midfolliküler dönemde hCG 
uygulamasından hemen önce LH, E2, P değerleri 
radyoimmünassay yöntemlerle ölçüldü.

Tüm sikluslarda USG ile 16 mm üzerinde 3’ den fazla 
folikül izlendiğinde veya serum E2 değeri 1500 pg/
ml ölçülmesi durumunda ovarian hiperstimulasyon 
sendromu(OHSS) engellemek için hCG yapılmadı. 
Ovulasyon varlığı ise hCG uygulamasından 7 gün sonra 
midluteal serum progesteron ölçümünün 5ng/ml den 
fazla olması ve USG de gebelik kesesinin görülmesi 
ile doğrulandı. Ultrasonografide gebelik tespit edilen 
olgular 16 hafta süreyle takip edildi. 

İstatistiksel analiz
İstatistik inceleme SPSS for Windows paket program 
kullanılarak yapıldı. Uygunluklarına göre Ki-kare, Fisher 
kesin ki-kare testi, Mann Whitney U testi, bivaryant 
korelasyon analizi ve Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek 
testi uygulandı. İstatistiksel anlamlılık sınırı p<0.05 
olarak kabul edildi.
 
BULGULAR
Çalışmamızda 25 hastaya konvansiyonel doz protokol 
(Grup1) , 25 hastaya da kronik düşük doz protokol 
(Grup 2) olmak üzere toplam 50 hastaya ovulasyon 
indüksiyonu uygulandı. Her iki gruptaki olgular yaş, 
vücut kitle indeksi (VKI), infertilite süreleri açısından 
karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmadı. Hastaların demografik ve 
siklus özellikleri Tablo 1’de  belirtilmiştir.

Tablo1. Grupların baseline ve siklus karakteristiklerinin 
karşılaştırılması

İki tedavi protokolü karşılaştırıldığında, kullanılan 
gonadotropin dozu açısından anlamlı fark izlenmemiştir. 
Tedavi süresi kronik düşük doz grupta 17.6±6.9 gün, 
konvansiyonel protokol grupta ise 13.2±3.8 gün olarak 
bulundu , ikinci grupta tedavi süresi  anlamlı olarak 
daha uzundu (p=0.02). 

Olgular gebelik oranları açısında karşılaştırıldığında 
kronik düşük doz protokol uygulanan grupta 6 (%24) 
ve konvansiyonel protokol uygulanan grupta 5(%20) 
olmak üzere toplam 11 gebelik elde edildi, ancak 
gebelik oranları açısından gruplar arasında  istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmadı. Monofoliküler gelişim 
ve ovulasyon oluşumu açısından karşılaştırıldığında 
da  gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmadı. Ovulatuar siklus başına gebelik oranı 

Konvansiyonel 
doz protokol
n=25
ort±SS

Kronik 
düşük doz 
protokol
n=25
ort±SS

P

Yaş,(yıl) 27.2±3.1 27.6±3.6 0.74

Vücut kitle 
indeksi,(kg/m2)

27.9±3.7 26.6±3.8 0.31

İnfertilite 
süresi,(yıl)

7.2±3.7 6.8±3.4 0.83

Basal FSH,(IU) 4.3±1.1 5.3±2.1 0.08

Basal LH,(IU) 6.5±3.6 9.2±3.2 0.06

Toplam gonado-
tropin dozu,(IU)

1549±512 1452±451 0.66

Tedavi süresi,
(gün)

13.2±3.8 17.6±6.9 0.02

hCG günü 
estradiol,(pg/mL)

840.6±895 479.9±680 0.008

hCG günü LH,(IU) 5.6±5.5 5.5±4.2 0.95

Midluteal 
progesteron,
(pg/mL)

19.5±9.6 20.3±11.2 0.06

FSH: follikül stimulan hormon; hCG: human chorionic 
gonadotropin;ort: ortalama; SS: standart sapma 
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kronik düşük doz grupta %37 iken konvansiyonel grupta 
%26 bulundu. Kronik düşük doz protokol grubunda 8 
olgu yetersiz yanıt nedeniyle siklus iptaline giderken 
konvansiyonel doz grubunda yeteriz yanıt görülmedi. 
Ovarian hiperstimulasyon sendromu  oluşumu 
açısından karşılaştırma yapıldığında ise konvansiyonel 
doz grupta OHSS gelişimi %24 olarak bulundu ve 
gruplar arasında anlamlı fark tespit edildi (p=0.05).
Grupların klinik sonuçları (Tablo 2)’ de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Grupların  ovarian stimulasyon sonuçlarının 
karşılaştırılması

Preovulatuar E2 değerleri açısından karşılaştırıldığında 
ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
vardı(p=0.08),  özellikle konvansiyonel doz grupta E2 
değerleri 500 pg/ml üzerine çıktığı zaman kronik düşük 
doz gruba göre   OHSS açısından risk artışı gözlendi 
(Tablo3).

Multifolliküler  gelişim gösteren kronik düşük doz 
protokol grubunda hastaların %4’ünde,  konvansiyonel 
doz protokolde ise %24 olguda  OHSS gelişimi izlendi. 
Monofolliküler siklus ile OHSS arasındaki ilişkiyi 
bivaryant korelasyon analiziyle değerlendirdiğimizde 
kronik düşük doz ve konvansiyonel protokol grubunda 
Pearson katsayısı sırasıyla -0.25 ve -0.53 olarak 
bulundu ki bu durum  her iki grupta da özellikle de 
kronik düşük doz grupta daha kuvvetli olmak üzere  
monofolliküler gelişimin OHSS insidansını azalttığını 
ortaya koymaktadır.

TARTIŞMA/SONUÇ
Her iki tedavi protokolü de ovulasyon oluşumu ve 
gebelik oranları açısından kabul edilebilir etkiye sahiptir 
ancak düşük doz protokol, gebelik oranları açısından 
daha avantajlıdır.

Burada amaçlanan klomifen sitrata rezistan 
PCOS olgularında kronik düşük doz uygulamanın 
monofolliküler gelişim ve ve OHSS insidansını azaltma 
konusundaki performansını göstermektir ve  bu 
farkı gösterebilecek en iyi karşılaştırma  grubu da 
konvansiyonel doz grubudur.

Kronik düşük doz protokolun en önemli farkı 
monofolliküler gelişimi indükleyerek düşük serum E2 
düzeylerinde hCG uygulamasına izin vermesidir. Kronik 
düşük doz  protokol grubunda OHSS ve multiple gebelik 
oranlarının daha az görülmesi daha az matur follikül 
gelişimine bağlıdır. Bu önemli özellik folikül yanıtındaki 
FSH eşik düzeyinin önemini ortaya koymaktadır. 
Özellikle PCOS olgularına obesite ve amenore eşlik 
ettiğinde eşik seviyesi yüksek olabilmektedir. 

Konvan-
siyonel doz 
protokol
n=25
n(%)

Kronik 
düşük doz 
protokol
n=25
n(%)

P

Monofoliküler 
gelişim

12 (48) 15 (60) 0.39

Ovulasyon oranı 19 (76) 17 (68) 0.10

Siklus başına 
gebelik oranı

5(20) 6(24) 0.73

Tekil gebelik 3(12) 5(20) 0.65

Çoğul gebelik - -

OHSS 6(24) 1(4) 0.04

Abortus 2(8) 1(4)

OHSS: ovarian hiperstimulasyon sendromu

Preovulatuar Estradiol değeri (pg/ml)

0-500 500-1000 1000-1500 Toplam P değeri

Kronik düşük 
doz protokol

OHSS(+) 1 1 0.02

OHSS(-) 13 3 16

Konvansiyonel 
doz protokol

OHSS(+) 3 3 6 0.03

OHSS(-) 11 5 3 19

OHSS: ovarian hiperstimulasyon sendromu

Tablo 3. Grupların preovulatuar estradiol düzeylerine göre  OHSS gelişimi açısından 
karşılaştırılması
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Brown ve arkadaşları folikül gelişiminin yalnızca belli 
bir FSH eşik değerine ulaşıldığında gerçekleştiğini ve 
maturasyonun tamamlanması için daha fazla FSH 
ihtiyacı olmadığını söylemişlerdir (10). Bu teoriye göre 
gonadotropin dozunu %10-30 artırmak suretiyle tek 
bir folikül oluşumu için gerekli eşik düzeye ulaşmak 
mümkündür ve ilk tedavide ulaşılan eşik seviyesi ikinci 
tedavi için başlangıç dozu olarak kabul edilebilir(11). 
Bizim çalışmamızda da Hamburg ve arkadaşlarının 
çalışmasıyla uyumlu olarak daha uzun tedavi 
süresine rağmen kronik düşük doz grupta kullanılan 
gonadotropin dozu açısından konvansiyonel grupla 
arasında  anlamlı  fark bulunmamıştır(p=0.66).Tedavi 
periodunun uzamasına neden olan ilk 14 günlük tedavi  
süresi günümüzde 5-7 gün gibi bir süreye çekilebilse de 
ovarian hiperresponse azaltmak amacıyla  günümüzde 
pek çok araştırmacı tarafından kullanılmaktadır(12).  
Konvansiyonel doz protokoldeki suprafizyolojik 
estrojen düzeyi kohorta daha fazla follikül girmesine 
olanak sağlayarak neredeyse atreziye uğrayacak 
folliküllerin de kohorta girmesini sağlar. Monofolliküler 
gelişimi sağlayabilmek için FSH serum seviyesini eşik 
düzeyinin hemen üzerinde tutarak non dominant 
foliküllerin kohorta girmesini engellemek gereklidir. 
Özellikle PCOS olgularında gonadotropinlere olan aşırı 
duyarlılık yüksek olmayan dozlarda bile aşırı cevaba 
yol açabilmektedir. Sagle ve arkadaşları ile Cantineu 
ve arkadaşları monofoliküler gelişimde FSH ve HMG 
kullanımının  fark yaratmadığını asıl farkın  LH’ dan 
bağımsız kronik düşük doz protokol kullanımından 
kaynaklandığını belirmiştir(13,14). Shoham ve 
arkadaşları ise konvansiyonel doz ile karşılaştırıldığında 
preovulatuar LH seviyelerinin düşük doz grupta 
daha düşük bulunduğunu bu durumun da hCG günü 
düşük E2 seviyelerinin prematüre LH salınımını 
engellemesinden kaynaklandığını belirtmişlerdir(15). 
Bu çalışmada da preovulatuar E2 düzeyi kronik düşük 
doz grupta konvansiyonel gruba göre anlamlı olarak 
daha düşük bulunmuştur(p=0.008).Günümüzde düşük 
doz protokollerdeki gonodotropin başlangıç dozları 
da  sorgulanmaktadır(16,17). Lan  ve arkadaşları 25IU 
başlangıç  FSH dozu ile %62.1 monofolliküler gelişim 
%35.5 gebelik oranları (12), Alsina ve arkadaşları ise 
50 IU FSH başlangıç dozu ile %39.6 gebelik oranları 
bildirmişlerdir(18). Japonya’da recombinant-FSH Faz 2 
çalışmaları 37.5 , 75 ve 150 IU dozlar ile yapılmış 37.5 

ve 75 IU için monofolliküler gelişim ve gebelik oranları 
sırasıyla %64.9 ve %15.8 vs %50.8 ve %18 bulunmuş, 
75 IU ile Faz 3 çalışmalarına devam edildiğinde ise 
monofoliküler gelişim %33, OHSS ise %7.8 olarak 
bulunmuştur ve dozların 37.5 ile 75 IU arasında 
optimize edilebileceği bildirilmiştir(19).

PCOS olgularının erken dönemde gebelik kayıpları 
daha fazladır. Foliküler fazdaki yüksek LH seviyelerinin 
abortus oranlarında artışa yol açabildiği, yüksek 
estrojen seviyelerinin ise implantasyon mekanizmasına 
zarar verdiği bilinmektedir(20,21,22). Hamilton ve 
arkadaşları çalışmalarında düşük doz protokolün 
abortus  oranını  azaltmadığını belirtseler de (23)  bizim 
çalışmamızda abortus oranı kronik düşük doz grupta 
%4 iken konvansiyonel grupta % 8 olarak bulundu 
ayrıca  hCG günü LH seviyelerindeki düşüş kronik düşük 
doz grup için anlamlı iken konvansiyonel doz grup için 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı, bu özellik kronik 
düşük doz protokolün  PKOS hastalarında kullanımının 
önemini gösteren  bir diğer durumdur. Ovulasyon 
oranlarına bakıldığında ise literatürle uyumlu olarak 
kronik düşük doz grupta %68 ve konvansiyonel grupta 
%76 olarak bulundu. Kronik düşük doz protokolün bir 
diğer avantajı çok sayıda follikül gelişimini azaltmasıdır, 
düşük doz protokolde %44-73 oranında monofolliküler 
gelişim elde edilirken bu oran konvansiyonel 
protokolde %9.5-27 dir (13,15,24).Bizim çalışmamızda 
da anlamlı olarak fark görülmese de düşük doz grupta 
%60 olarak bulunmuştur. Monofoliküler gelişim, çoğul 
gebelik oluşumunu azaltarak, anne fetüs açısından 
morbidite ve mortalite oranlarını düşürür, bu durum 
hospitalizasyon süresinin kısalması ve ekonomik 
açıdan maliyetin düşmesi  nedeniyle de  önem taşır. 
Kontrollu ovarian hiperstimulasyon tedavilerinde asıl 
hedef olan  siklus başına gebelik oranları, kronik düşük 
doz grupta %24 olup, diğer gruba göre daha yüksek 
ancak  aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
Gonadotropinlerle ovulasyon indüksiyonunun en çok 
korkulan ve önemli komplikasyonlarından biri OHSS’dir, 
özellikle multifoliküler gelişim ve preovulatuar yüksek 
estrojen seviyeleri bu tabloya zemin hazırlamaktadır. 
Kronik düşük doz protokol uygulanan olgularda orta 
ve ciddi OHSS görülmezken, hafif OHSS %6.2 (18,25) 
olarak belirtilmiş, bizim çalışmamızda da %4 olarak 
bulunmuştur. 
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Sonuç olarak kronik düşük doz protokol yıllar içinde 
başlangıç doz değişimleri ile farklılık göstererek 
özellikle de çoğul gebelik ve OHSS oranlarını azaltması 
nedeniyle PCOS olguları için tercih edilmesi gereken 
güvenli bir tedavi yöntemidir.
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ÖZET
Akciğerlerde inorganik toz ve liflerin birikimi ve bunun sonucunda akciğer parakiminde gelişen doku reak-
siyonu pnömokonyoz olarak tanımlanır. Pnömokonyozlar, özellikle silikozis ve kömür işçisi pnömokonyozu, 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir meslek hastalığı sorunudur.  Pnömokonyoza özgü, 
etkili bir tedavi yaklaşımı yoktur. Hastalığın önlenmesi öncelikle ilgili yasal çerçevede düzenlenen, işyeri ma-
ruziyet yönetimi ve sağlık yönetimi uygulamalarına bağlıdır. 

Pnömokonyoz sorununun üstesinden gelmek, etkili iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve yönetsel kararlılığı 
gerektirir.   Dünya ekonomisinin en büyük üçüncü ülkesi olan Japonya’da, 1980’lere kadar iş ile ilgili mortalite 
ve morbiditenin en önemli nedeni pnömokonyozlar olmuştur. Ancak 1960 yılında yürürlüğe giren Pnömo-
konyoz Yasası ve sürekli geliştirilen işyeri sağlık yönetimi sayesinde pnömokonyoz prevelansı %17,4’ten %1 
seviyelerine gerilemiştir. Ülkemizde ise meslek hastalığı istatistikleri yetersiz olmakla birlikte son araştırma-
larda, diş teknisyenlerinde pnömokonyoz prevelansı %5,6-11,1 olarak saptanmıştır. 

Geçmişte pnömokonyozun morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni olduğu ülkelerdeki iş sağlığı ve gü-
venliği modellerinin ayrıntılı değerlendirmesi ile Türkiye için uygun bir model geliştirilebilir. Bu makalede, 
Japonya'nın pnömokonyoz ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve uygulamaları değerlendirilmiş ve ülke-
miz için öneriler oluşturulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Pnömokonyoz; Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları; Ulusal iş sağlığı ve gü-
venliği uygulamaları

ABSTRACT
Backround: Pneumoconiosis is defined as, a tissue reaction developed in lung parenchyma due to the accu-
mulation of inorganic dust and fibers. Pneumoconiosis, especially silicosis and coal worker’s pneumoconi-
osis, is still a major occupational disease issue in developing countries such as Turkey. There is no effective 
and specific treatment approach for pneumoconiosis. Prevention of the disease is primarily based on work-
place exposure management and health management practices, which are regulated with relevant legal 
framework.

Overcome of pneumoconiosis problem requires effective occupational health and safety practices and ad-
ministrative commitment. In Japan, the third largest country of the world economy, pneumoconiosis was 
the most important cause of work-related mortality and morbidity until 1980s. However, due to the Pneu-
moconiosis Law, which put into effect in 1960, and continuous improvement on workplace health manage-
ment, the prevalence of pneumoconiosis has declined %17,4 to 1%. The statistics on occupational diseases 
in Turkey is inadequate, however recent studies indicate that the prevelance of pneumoconiosis in dental 
technicians is 5.6 -11.1%.

With detailed assessment of occupational health and safety models of countries where pneumoconiosis 
was an important cause of morbidity and mortality in the past, it is possible to develop an appropriate mo-
del for Turkey. In this article, the legislation and applications of Occupational Health and Safety for pneumo-
coniosis in Japan have been evaluated and some recommendations for our country have been established.

Key words: Pneumoconiosis; International occupational health and safety practices; National occupational 
health and safety practices
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GİRİŞ
Pnömokonyoz; akciğerde inorganik toz ve liflerin 
birikimi ve buna bağlı gelişen doku reaksiyonu olarak 
tanımlanmaktadır (1). Etkili bir tedavisi olmayan bu 
hastalığın önlenmesi öncelikle ilgili yasal çerçevede 
düzenlenen, işyeri maruziyet yönetimi ve sağlık 
yönetimi uygulamalarına bağlıdır.  İşyeri maruziyet 
yönetimi, işyerindeki tehlikeli durumlara maruziyeti 
tanımlamak ve kontrol etmek için yöntemler 
belirlemeyi ve uygulamayı gerektirir. İşyerinde sağlık 
yönetimi ise, hastalığın oluşmasını ve hastalığın 
ilerlemesini önlemek için gerekli özeni sağlamak üzere, 
anormalliği erken tanılamak için sürdürülen çalışan 
sağlığı izlemlerini içermektedir (2).

Pnömokonyoz, yeti yitimi, işgünü kayıpları ve ulusal 
gelirdeki kayıpların yanısıra, meslek hastalıklarına 
bağlı önemli mortalite nedenlerindendir. Günümüzde 
ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile pnömokonyoz görülme 
sıklığı arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Gelişmiş 
ülkelerde meslek hastalıkları yükünü; mesleki kas 
iskelet sistemi hastalıkları ve mesleki deri hastalıkları 
oluşturmaktayken, ülkemiz gibi gelişmekte olan 
ülkelerde meslek hastalıkları yükünü pnömokonyozlar 
taşımaktadır (3). 

Dünya ekonomisinin en büyük üçüncü ülkesi olan 
Japonya’da, 1980’lere kadar iş ile ilgili mortalite ve 
morbiditenin en önemli nedeni pnömokonyozlar 
olmuştur. Ancak 1960 yılında yürürlüğe giren 
Pnömokonyoz Yasası ve sürekli geliştirilen işyeri sağlık 
yönetimi sayesinde pnömokonyoz prevelansı %1 
seviyelerine gerilemiştir (4). Ülkemizde ise meslek 
hastalığı istatistikleri yetersiz olmakla birlikte son 
yıllarda yayınlanan araştırmalarda, diş teknisyenlerinde 
pnömokonyoz sıklığı %5,6-11,1 olarak saptanmıştır (5, 6).

Dünya Bankası 2017 yılı verilerine göre; 126.785.797 
olan Japonya nüfüsunun yaklaşık olarak 66,5 milyonu 
işgücüne katılmaktadır. Yıllık milli gelir 4,8 trilyon 
dolar olup, 1980’lerde 9.465 dolar olan kişi başı gelir, 
etkili ekonomi politikalarıyla günümüzde 38.428 
dolara yükselmiştir. Yükselen refah seviyesi ile birlikte 
doğumda beklenen yaşam süresi de 83 yıla ulaşmıştır. 
Türkiye’de ise 80 milyon olan ülke nüfüsunun 31 
milyonu işgücüne katılmaktadır. Gayri safi yurtiçi gelir 

851 milyar dolar, kişi başı yıllık gelir 14.743 dolar 
ve doğumda beklenen yaşam süresi ise 76 yıldır 
(7).  Mevcut verilere bakıldığında iki ülke arasında 
ekonomik gelişmişlik, işgücü, istihdam, refah seviyesi 
açısından büyük farklılıklar olsa da, ülkemiz gibi hala 
pnömokonyozun önemli bir çalışan sağlığı sorunu 
olduğu ülkelerde, geçmişte pnömokonyoz sorunuyla 
karşılaşarak üstesinden gelen İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) modellerinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu 
nedenle makalede ülkemizdeki meslek hastalıkları 
sorununa pnömokonyoz temelinde değinilecek ve iyi 
uygulama örneği olarak pnömokonyozun önlenmesinde 
Japonya’nın işyeri sağlık yönetimi tartışılacaktır. 

Japonya’da Pnömokonyoz Yönetimine Tarihsel Bakış
Japonya’nın İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarına 
tarihsel olarak bakıldığında, 1916'da yürürlüğe giren 
Fabrikalar Kanununun, koruma derecesi istenilen 
düzeye ulaşamamasına karşın, işçilerin sağlığını 
korumak için ülke ölçeğinde yürütülen yasama 
çabalarının ilk ürünü olduğu görülmektedir. Japonya'nın 
çağdaş iş yasaları ise, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen 
sonra ortaya çıkan,  toplu sözleşme ve grev yapma 
haklarını garanti eden Sendikalar Yasası (1945) ve 
çalışma yaşamına ait temel ilkeleri belirleyen Çalışma 
Standartları Kanunu’dur (1947)(8).

Daha sonra, İSG üzerine Yönetmelik (1947), 
Pnömokonyoz Yasası (1960), Organik Solvent 
Zehirlenmesinin Önlenmesi Yönetmeliği (1960), 
Kurşun Zehirlenmesini Önleme Yönetmeliği (1967), 
Belirli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan Tehlikelerin 
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (1971) gibi birçok 
düzenleme yürürlüğe konulmuştur. Ancak, 1950'li ve 
60'lı yıllarda mesleki yaralanma ve hastalık olguları 
yüksek kalmıştır (8).

Bu durum, Çalışma Standartları Kanunu'nun (1947) 
ilgili hükümlerinin genişletilmiş biçimi olan Endüstriyel 
Güvenlik ve Sağlık Yasasının (1972) oluşturulmasını 
gerekli kılmıştır. ABD İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'na 
birçok açıdan benzeyen bu kanun, önleme konusuna 
yaptığı vurgu nedeniyle Japonya'nın iş sağlığı alanındaki 
en önemli kanunu olarak kabul edilmektedir. Bu 
yasayla birlikte iş kazalarına bağlı yaralanma/ölüm 
ve işe bağlı hastalık sayılarında belirgin düşüş elde 
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edilmiştir. Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası'nın 
(1972) etkililiğinin büyük ölçüde, fabrika, ofis veya 
diğer işletmelerde, İSG yönetimiyle ilgili kuruluşların 
oluşturulmasına bağlı olduğu düşünülmektedir (9).

Japonya’da Pnömokonyoz Yasası
Madencilik endüstrisi 1940'larda, Japon savaşından 
zarar gören ekonominin yeniden dirilmesine yol 
açmıştır. Madencilik endüstrisindeki kötü çalışma 
koşulları, madenciler arasındaki silikoz sorununu 
artırmış ve savaş sonrası Japonya'nın en önemli 
iş sağlığı konusu silikozis olmuştur. Bunun üzerine 
Çalışma Bakanlığı, 1955'te Silikozis için Özel Koruma 
Hareketinin kurulmasıyla, ülke genelinde toz maruziyeti 
olan işçilerin sağlık muayenelerini başlatmıştır. Daha 
sonra 1960’da yürürlüğe giren Pnömokonyoz Yasası'yla,  
pnömokonyoz sağlık muayeneleri, toz maruziyeti olan 
tüm işçiler için yasal bir zorunluluk haline gelmiştir (4).
 
Pnömokonyoz Yasası (1960), pnömokonyoza karşı 
alınan önlemler ve toz maruziyeti olan işçilerin sağlığını 
korumak ve iyileştirmek amacıyla oluşturulmuştur. 
Alınan önlemler arasında, işçilerin sağlığını denetleme 
ve toz maruziyetinin yeterli düzeyde önlenmesi 
yer almaktadır. Yasada, toz kontrol ölçütleri 
belirlenmemiş; ancak, işverenlerin ve işçilerin toz 
emisyonlarını önlemek ve kontrol etmek için her türlü 
çabayı gösterme gerekliliği, koruyucu donanımların 
kullanılması gerekliliği vb. belirtilmiştir. Yasalar, 
çalışanların kullandıkları malzemelerin fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini, olası olumsuz sağlık etkilerini, 
çalışma ortamı kontrol tedbirlerini, koruyucu 
donanımların kullanımını vb. anlamaları için işverenler 
tarafından eğitim verilmesini zorunlu kılmıştır (2).
 
Yasaya göre, işveren pnömokonyoz sağlık muayenesi 
de dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetiminin 
yapılmasıyla yükümlüdür. Yasa, toz maruziyeti olan 
çalışanlar için akciğer grafisi, solunum fonksiyon 
testi ve tüberküloz testleri sonucunda pnömokonyoz 
uzmanının öngördüğü bir pnömokonyoz izlem 
sınıflaması tanımlar. Yasaya göre toz maruziyeti olan 
çalışanların pnömokonyoz sağlık izlem sınıflaması;
Sınıf 1; radyolojik ve fonksiyonel etkilenme olmayan 
vakaları,
Sınıf 2; Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) uluslararası 

pnömokonyoz sınıflamasına göre kategori 1 olan ve 
fonksiyonel bozulma saptanmayan vakaları,
Sınıf 3A; UÇÖ uluslararası pnömokonyoz sınıflamasına 
göre kategori 2 olan ve fonksiyonel bozulma olmayan 
vakaları, 
Sınıf 3B; UÇÖ uluslararası pnömokonyoz sınıflamasına 
göre kategori 3 veya A/ B büyük opasitesi olan ve 
fonksiyon bozulma saptanmayan vakaları,
Sınıf 4; UÇÖ uluslararası pnömokonyoz sınıflaması 
kategorisi ne olursa olsun; fonksiyonel bozulma 
saptanan veya C büyük opasitesi olan veya akciğer 
tüberkülozu olan vakaları tanımlar. (2, 10).

Pnömokonyoz sağlık gözetimi altında pnömokonyoz 
komplikasyonları (primer akciğer kanseri, pulmoner 
tüberküloz, tüberküloz plörezi, sekonder pnömotoraks, 
sekonder bronşit, sekonder bronşektazi ) gelişen 
vakalar UÇÖ uluslararası pnömokonyoz sınıflamasından 
bağımsız olarak sınıf 4’e dahil edilirler (2).

İzlem sınıfı 1 olarak belirlenen çalışanlar 
pnömokonyozdan etkilenmemiş kabul edilirler ve 
herhangi bir girişim yapılmaz. İzlem sınıfı 2 olan 
çalışanların toz maruziyetinin azaltılması önerilirken, 
sınıf 3 ve üzerinde ise iş değişikliği zorunludur ve 
işveren tarafından iş değişikliği ödeneği verilir (2).
 
Pnömokonyoz Yasası altında, pnömokonyoz izlem 
sınıfına göre, periyodik tıbbi muayeneler yoluyla 
halen ve geçmişte toz maruziyeti olan işçiler için 
pnömokonyoz sağlık muayenesi planı oluşturulmakta 
ve uygulanmaktadır. Halen tozlu işlerde çalışan ve sınıf 
1, pnömokonyoz kanıtı olmayan işçiler 3 yılda bir, halen 
toz maruziyeti olan ve sınıf 2-3 olan vakalar yılda bir 
değerlendirilirler. Geçmişte toza maruz kalmış ancak 
halihazırda maruziyeti bulunmayan sınıf 2 vakalar 
3 yılda bir, sınıf 3 olanlar her yıl değerlendirilirler. 
Hayatının herhangi bir döneminde asbestli işlerde 
çalışan işçiler ise yılda iki kere olmak üzere düzenli 
takip edilirler. Pnömokonyoz yasası sadece halihazırda 
toz maruziyeti devam eden çalışanları değil, hayatı 
boyunca toz maruziyeti olan tüm çalışanların periyodik 
olarak izlenmesini zorunlu kılarak, maruziyet bittikten 
sonra da hastalığın progrese olabileceği ve primer 
akciğer kanseri gibi komplikasyonların gelişebileceğine 
vurgu yapmaktadır (11).
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Pnömokonyoz Yasasının 1960 yılında geçişini takiben, 
129.776 çalışanda periyodik pnömokonyoz sağlık 
muayeneleri gerçekleştirilmiş ve toplamda 8.274 
(%6,4) işçide pnömokonyoz bildirilmiştir. Daha sonra, 
incelenen işçi sayısı ve pnömokonyoz saptanan vaka 
sayısı bazı dalgalanmalarla birlikte, 1979'da keskin 
bir yükselme gerçekleşene kadar her yıl düzenli 
olarak artmıştır. Yapılan 265.720 incelemenin, 46.235 
(%17,4)’inde pnömokonyoz saptanması ile 1982 yılında 
en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştır. Seksenlerde vaka 
sayısındaki ani artış, kısmen, 1977 yılında Pnömokonyoz 
Yasası'nda, pnömokonyoz izlem sınıflandırmasında 
yapılan değişikliklerden kaynaklanmıştır. Bu değişiklikle, 
daha önce sınırda pnömokonyozu olan ve izlem Sınıfı 
1 olarak kabul edilen ve böylece 3 yılda bir periyodik 
muayenesi önerilen olgular, 1978'den itibaren yakın 
takip ve yıllık muayenesinin yapılması amacıyla İzlem 
sınıfı 2 olarak değiştirilmiş ve böylece her yıl periyodik 
muayeneye tabi tutulmuşlardır. Pnömokonyoz sıklığı 
1980'li yıllarda zirveye ulaştıktan sonra düşme eğilimi 
göstermiştir (Şekil 1A) (2).

Şekil 1. (A) Japonya’da 1960 ile 2013 yılları arasında muay-
ene edilen çalışan sayısı ve pnömokonyoz sıklığı     

Sonrasında elde edilen veriler yeni pnömokonyoz 
vakaları sayısının her yıl düştüğünü göstermiştir. 
1980 yılında 6842 yeni vaka saptanırken, 2013 yılında 
sayı 227 vakaya düşmüştür. Bunun yanısıra şiddetli 
pnömokonyozu olan ve pnömokonyoz komplikasyonu 
tespit edilen, ileri dercede -Sınıf 4 vaka sayıları da 
yıllar içinde düşmüştür. 1980 yılında 172 işçide 
pnömokonyoz komplikasyonu tespit edilirken, 2013 
yılında periyodik pnömokonyoz sağlık muayenelerinde 
sayı 5’e düşmüştür (Şekil 1 B) (2).
 

Şekil 1.(B) Japonya’da 1980 ile 2013 yılları arasında pnömok-
onyoz komplikasyonu olan işçilerin sayısı (2).

Türkiye’de Pnömokonyoz Yönetimi
Ülkemizde yayınlanan istatistikler meslek hastalıklarının 
tanılanması açısından yasal, yönetsel ve yapısal 
yetersizlik olduğunu göstermektedir. Bu durumun, 
meslek hastalığı farkındalığının sağlık sistemi ve sağlık 
sorunu yaşayanlar açısından yetersizliği, bildirim 
eksikliği (kayıtdışı istihdam da dahil olmak üzere), sosyal 
güvenlik sisteminin yetersizliği gibi birçok nedeni olabilir. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılsonu verilerine 
göre ülkemizde yaklaşık olarak 27 milyon fiili istihdam 
olup, bunun da 14 milyonu, 4857 sayılı iş yasasına göre 
iş akdi ile kanun kapsamında çalışmaktadır. Ülkeler 
arasında değişmekle birlikte genel olarak Harrington 
kuramına göre yılda her 1000 çalışandan, 4- 12’sinde 
yeni meslek hastalığı olgusu beklenmelidir (12). Buna 
göre ülkemizde yılda 108.000-324.000 çalışan meslek 
hastalığı tanısı almalıdır. Oysa 2016 yılında 597 işçi 
meslek hastalığı tanısı almıştır (13). Yasa gereği, İşçi 
statüsünde çalışanlar baz alındığında meslek hastalığı 
hızı 1000 de 4’e değil yaklaşık olarak 100.000 de 4’e 
denk gelir. Yani beklenenin sadece yüzde 1’ i meslek 
hastalığı tanısı almaktadır. Mevcut meslek hastalıkları 
rakamları, edime hak kazanan vakaların sayısını 
göstermektedir. Dolayısıyla, tanı almış vakaların toplam 
sayısını temsil etmez ve sigorta esaslı bir yaklaşım ile 
sınırlıdır. Bu nedenle pnömokonyozu veriler üzerinden 
değil, mevcut mevzuat çerçevesinde değerlendirmek 
ve öneri geliştirmek daha uygun olabilir. 

Ülkemizde İSG’ye olan ihtiyaç çoğu ülke örneğinde 
olduğu gibi kömür madenciliği ile doğmuştur. Bu alanda 
yapılan ilk yasal düzenlemeler; 1865 yılında yayınlanan 
Dilaver Paşa Nizamnamesi ve ardından 1869 da 
yürürlüğe giren Maaddin Nizamnamesi olmuştur. Ülke 
savaş halinde olmasına rağmen, 1921 yılında TBMM, 
maden işçilerinin hukukuna ilişkin kanunu çıkarmıştır. 
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“Umumi Hıfzıssıhha Kanunu”nun (1930) 180. maddesi 
ile en az elli işçi çalıştıran işyeri sahiplerine hekim 
bulundurma ve hastaları tedavi etme zorunluluğu 
getirilmiştir (14).
 
Pnömokonyoz hastalığı özelinde İSG hizmetleri, 
çalışanların yaptıkları işlerden dolayı toz maruziyetinin 
olabileceği işyerlerinde, ortaya çıkabilecek toz kaynaklı 
risklerin önlenebilmesi amacıyla, tozla mücadele 
etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden 
korunmalarını sağlamak için alınması gereken 
önlemlere dair usul ve esaslar 05/11/2013 tarihli Tozla 
Mücadele Yönetmeliği’nde belirlenmiştir (15).
 
Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamında işveren, İşyeri 
maruziyet yönetimine dair, tozlardan kaynaklanan 
olumsuz etkileri belirlemek üzere risk değerlendirmesi 
yapmakla yükümlüdür.  Risk değerlendirmesi sonucuna 
göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin 
yapılmasını, İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin 
bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda 
bu ölçümlerin tekrarlanmasını ve ölçüm sonuçlarının, 
belirlenen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate 
alınarak değerlendirilmesini sağlamakla yükümlüdür.  
Tozlar için mesleki maruziyet sınır değerleri, mevzuatta 
belirlenen değerlerin üstünde olamaz. Bu nedenle 
tozlu işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi, tozun 
çalışma ortamına yayılmadan kaynağında yok edilmesi 
veya tozun bastırılması gibi diğer yöntemler ile toz 
yoğunluğunun belirlenen sınır değerlerin altına 
düşürülmesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar 
sonucunda toz ölçümü yenilenir ve toz yoğunluğunun 
uyulması gereken değerde olduğu veya altına düştüğü 
tespit edildiğinde çalışma izni verilir (15).
 
Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamında işyeri sağlık 
gözetiminden sorumlu işyeri hekimi, işe giriş ve 
periyodik muayene ve tetkileri yapmak, muayene 
ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın toza maruz 
kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü 
koruyucu ve önleyici düzenlemeleri belirlemek ve 
önerilerde bulunmakla yükümlüdür. Çalışanın kişisel 
özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli 
olarak göz önünde bulundurularak uluslararası 
standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi 
sonuçları doğrultusunda; pnömokonyoz yapıcı işler 

gibi çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir defa 
olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır (15).  
Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık 
muayenelerinde  standart akciğer radyografileri 
okuyucu tarafından UÇÖ Uluslararası Pnömokonyoz 
Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir.  UÇÖ 
Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi 
Çizelgesi’ne göre okuyucuların değerlendirme 
sonuçlarına ilişkin raporunu alan işveren;
 
Kategori 0 olarak değerlendirilenlerin; aralıklı 
muayenelerle takibinin yapılmasını,
Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilen 
sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlar (15).

İşyeri hekimi, çalışanın maruziyetinin sona ermesinden 
sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmesi ile 
ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra sağlık 
gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir 
(16). 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Pnömokonyozlar, ülkemiz gibi gelişmekte olan 
ülkelerde hala önemli bir meslek hastalığı sorunudur. 
Pnömokonyoz sorununun üstesinden gelmek, etkili 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve yönetsel 
kararlığı gerektirir.  Geçmişte pnömokonyozun 
önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olduğu 
ülkelerde - sürdürülebilir işyeri sağlık yönetimi 
uygulamalarıyla - pnömokonyoz prevelansında 
anlamlı düşüş saptanmıştır. Bu İSG modellerinin 
ayrıntılı değerlendirilmesi ve ülkemize uygun modeller 
geliştirilmesi mümkündür. Bu amaçla pnömokonyoz 
özelinde ayrıntılarıyla değerlendirdiğimiz Japonya- 
Türkiye İSG mevzuat ve uygulamalarında yola çıkarak 
aşağıda belirtilen öneriler geliştirilebilir;

1. Yürürlükteki mevzuat uyarınca ülkemizde, 
günümüzde tozlu ortamda çalışmakta olanlar periyodik 
olarak incelenmekte ve çalışma ortamı toz ölçümleri 
yapılmaktadır. Geçmişte toza maruz kalmış çalışanlar 
ise ancak isteğe bağlı olarak, sağlık kurumlarında kişisel 
başvuru sonucunda değerlendirilmektedir. Mevcut 
bilgiyle maruziyet sonlandıktan sonra, özellikle ilk 
10 yılda, hastalığın progrese olduğu bilinmektedir. 
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Bu nedenle geçmişte maruziyeti olan çalışanların 
da periyodik olarak değerlendirilmesi, Japonya 
örneğindeki gibi isteğe bağlı olmaktan çıkarılarak yasal 
yükümlülük kapsamına alınmalıdır. 

2. UÇÖ pnömokonyoz radyografi değerlendirmesinin 
esas alındığı pnömokonyoz evrelemesine, fonksiyonel 
kapasite ve komorbid hastalık durumunun da birlikte 
değerlendirilmesi ile oluşturulacak yeni pnömokonyoz 
izlem sınıflamasının geliştirilmesi yararlı olacaktır. 
Böylece hastalık ağırlığı daha gerçekçi irdelenebilecektir. 

3. Gerçekçi ve etkili bir meslek hastalığı sürveyans 
sisteminin geliştirilmesi, dünya örneklerinde olduğu 
gibi, başlangıçta olgu sayısını artıracak, bir tepe 
noktasına ulaştıktan sonra, sorunla başetmedeki 
başarıyla birlikte prevelansı azaltacaktır. Bu nedenle 
işyeri toz maruziyet ölçümlerinin önceliklenmesiyle 
yetinilmemesi, aynı zamanda işyeri sağlık gözetiminin 
fonksiyonel değerlendirmeyle düzenli yapılması 
çözüme katkıda bulunacaktır. 
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ÖZET
İnvajinasyon proksimal bir bağırsak segmentinin distal bağırsak segmenti içine girmesidir. Genellikle çocuklarda 
karşımıza çıkan bir patoloji olmasına karşın erişkinde de nadir de olsa karşılaşılmaktadır. Atipik klinik seyrinden 
dolayı bazı hastalarda preop tanısı konulamayabilir. Başvuru anındaki en sık semptom karın ağrısıdır. Tanısı preop 
olarak USG, BT ile konulabilir. Bunların içinde tanı koyma oranı en yüksek olan radyolojik yöntem BT’dir. Tedavisi 
cerrahidir. İnce bağırsak kaynaklı olanlarda malignite nadirdir. Ancak kolon kaynaklı invajinasyonlarda  malignite 
olasılığı yüksek olduğu için rezeksiyon yapılırken dikkatli olunmalıdır. Bu yazıda bahsedilen hasta acile ileus bul-
gularıyla başvurdu  ve invajinasyon tanısı konuldu. Çekilen abdomen tomografide  ince bağırsak kaynaklı olduğu 
saptandı ve hasta opere edildi.  Operasyonda jejenum duvarına fiske tümör tespit edildi ve redüksiyon sonra-
sında rezeksiyon işlemi uygulandı. Postop takiplerinde komplikasyon olmadı ve hasta taburcu edildi. Patoloji 
sonucunda malignite saptanmadı.  

Anahtar Sözcükler: İnvajinasyon; İleus; Yetişkin

ABSTRACT
Intussusception is the condition whereby proximal intestinal segment drawn into the distal bowel segment. 
When this disease seen usually a in children, it is rarely seen in adults. Some patients may not have preoperative 
diagnosis due to atypical clinical picture. The most common symptom is abdominal pain. Diagnosis can be 
made by USG, CT as preoperative among them; CT is the radiological method with the highest diagnostic rate. 
The main treatment of invagination is surgery. In the patients with intussusception of the small intestine, an 
associated primary malignancy is uncommon.  However, because of the high likelihood of malignancy in colon 
intussusception, caution should be exercised when performing resection. In this article, the patient referred 
to the emergency with ileus findings and the diagnosis of intussusception was made. Abdominal computed 
tomography showed small intestine intussusception. The patient was operated. It was determined that 
invagination was due to adherent mass on jejunum wall. İnitial reduction, followed by limited surgical resection 
was performed. Postoperative follow-up was uneventful and the patient was discharged. A pathological report 
revealed a benign polyp, no malignancy.

Keywords: Intussusception; Ileus; Adult
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GİRİŞ
İnvajinasyon proksimal bir bağırsak segmentinin 
distal bağırsak segmenti içine girmesidir. İnvajinasyon 
genellikle çocuklarda görülen bir patoloji olmasına 
karşın erişkinlerde de nadir olarak karşılaşılmaktadır. 
Yetişkinlerdeki invajinasyonlar; tüm bağırsak 
obstrüksiyonlarının %1’ini, tüm invajinasyonların 
da %5’ini oluşturur. Ortalama başvuru yaşı 54’tür. 
Hastaneye başvuruların da %0.003-%0.02’ sini teşkil 
eder (1,3) . Çocuk yaş grubunun aksine erişkinlerde 
hemen  her zaman ikincil bir patolojiye bağlı ortaya çıkar 
(2) . Atipik klinik seyrinden dolayı bazı hastalarda preop 
dönemde tanı konulamayabilir (4) . Başvuru sırasında 
en sık semptom karın ağrısıdır. Bunun dışında kanlı 
ishal, obstrüksiyon bulguları ve palpabl abdominal kitle 
ile de başvuru nedeni olabilir (7) . Bu şekilde olan non-
spesifik semptom ve bulgulardan dolayı laporotomi 
esnasında tanı konulabilir (5,6) . Tanı preop olarak 
USG (ultrasonogrofi), BT (bilgisayarlı tomografi) ile 
konulabilir. Tanı koyma oranı en yüksek olan radyolojik 
yöntem BT’dir (1) . İnvajinasyonun tedavisi cerrahidir. 
Cerrahi tedavinin temeli rezeksiyon olup rezeksiyon 
sonrası rekonstrüksiyon veya stoma kararı operasyon 
sırasında verilir.
 
OLGU SUNUMU
Otuz üç yaşında bayan hasta acil servise karın ağrısı, 
bulantı, kusma şikayetleri ile başvurdu. Öz geçmiş ve 
soy geçmişinde özellik yoktu. Şikayetlerinin 1 gün önce 
başladığını, ağrının kolik tarzda olduğunu tarifledi. 
Ağrı başladıktan sonra bulantı kusma şikayetlerinin 
de başladığını ifade etti. Fizik muayenede epigastrik 
bölgede palpasyonda hassasiyet vardı. Defans rebaund  
yoktu. Rektal tuşede normal gaita bulaşı mevcuttu. 
Hastanın rutin kan tetkiklerinde  lökositoz ve sola 
kayma (beyaz küre 15.430 ve nötrofil orani %84) 
dışında anormallik yoktu. Hastanın çekilen ayakta direk 
batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri mevcuttu (Resim-1) 
. 

Resim 1: Ayakta Direk Batın Grafisinde hava-sıvı seviyesi.

Batın USG’de patoloji saptanmadı. Hastada  
ileus tablosunu açıklayacak etyolojik bir neden 
saptanamaması  üzerine abdomen BT çekilmesine 
karar verildi. Çekilen IV kontrastlı BT’ de jejenum ansları 
seviyesinde 8 cm’lik segmentte invajinasyonla uyumlu 
görünüm ve bağırsaklarda duvar kalınlaşması olduğu, 
invajinasyonun proksimalindeki bağırsak anslarında 
hava-sıvı seviyeleri olduğu tespit edildi (Resim-2) . 

 

Resim-2:  BT’ de invajinasyon görünümü.

Hasta invajinasyona bağlı ileus ön tanısıyla operasyona 
alındı. Operasyon esnasında treitz ligamentinden 
itibaren yaklaşık 120. cm’de invajinasyon tespit edildi 
(Resim-3) . 
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Resim-3: İnvajinasyon segmenti (Redüksiyon öncesi).

Kontrollü bir şekilde elle redüksiyon işlemi yapıldı. 
Jejunum duvarına fikse yüzeyi kısmen ülsere, parlak 
gri renkli, polipoid görünümlü tümöral oluşum tespit 
edildi (Resim-4) . 

Resim-4: Jejenum duvarına fiske tümöral yapı.

Kitleyi de içine alacak şekilde yaklaşık 15 cm’lik 
jejenum segmentine rezeksiyon ve staplerle yan-
yana anostomoz  uygulandı. Hastanın takiplerinde 
komplikasyon olmadı. Postop 3. gün ağızdan gıda alımı 
başlandı ve gaz-gaita çıkışı oldu. Postop 5. gün dreni 
çekilerek hasta taburcu edildi. Rezeksiyon spesmeninin 
patolojik değerlendirme sonucu ‘İnflamatuar Fibroid 
Polip’ olarak raporlandı.

TARTIŞMA
İnvajinasyon proksimal bir bağırsak segmentinin distal 
bağırsak segmenti içine girmesidir. Genellikle çocuklarda 
görülen bir patoloji olmasına karşın erişkinde de nadir 
olarak karşılaşılmaktadır. Yetişkinlerdeki invajinasyonlar 
tüm bağırsak obstrüksiyonlarının %1’ini, tüm 
invajinasyonların da %5’ini oluşturur. Ortalama başvuru 

yaşı 54’tür. Hastaneye başvuruların da %0.003-%0.02’ 
sini teşkil eder (1,3) . Çocuklardakinin aksine erişkinde 
neredeyse  hemen her zaman ikincil bir patolojiye bağlı 
ortaya çıkar (2) .  Bizim vakamızda da jejunum kaynaklı 
kitleye bağlı invajinasyon olduğu saptandı. 

Atipik klinik seyrinden dolayı bazı hastalarda preop 
tanısı konulamayabilir (4) . Başvuru anındaki en sık 
semptom karın ağrısıdır. Bunun dışında kanlı ishal, 
obstrüksiyon bulguları ve palpabl abdominal kitle ile 
de hasta başvurabilir.  Bizim hastamızda da karın ağrısı, 
bulantı, kusma şikayetleri vardı. İnvajinasyon tanısı 
preop olarak USG, BT ile konulabilir. Bunların içinde 
tanı koyma oranı en yüksek olan radyolojik yöntem 
BT’dir (1) . Hastamızda direk batın grafisinde hava-sıvı 
seviyesi tespit edildi. İleusu açıklayacak etyolojik neden 
tam anlaşılamadığı için tanı bilgisayarlı tomografi ile 
konuldu. Bilgisayarlı tomografi’de ileus tablosunun 
jejenum düzeyinde  invajinasyona bağlı olduğu  tespit 
edildi.

Erişkinde invajinasyonun temel tedavisi cerrahi 
rezeksiyondur. Rezeksiyon öncesi invajinasyonun 
redüksiyonu daha önceleri tavsiye edilse de;  özellikle 
kolon kaynaklı olanlarda potansiyel bir malignitenin 
operatif manipülasyonunu en aza indirmek için 
redüksiyon yapılmadan rezeksiyon yapılması 
önerilmektedir. Aksine ince bağırsak kaynaklı olan 
invajinasyonlarda ise nadiren malignite saptanır. 
Redüksiyon, rezeksiyon derecesini sınırlamak veya bazı 
durumlarda kısa bağırsak sendromundan kaçınmak 
amacıyla ince bağırsak kaynaklı benign olduğu 
düşünülen lezyonlar için güvenli kabul edilir. Böyle 
vakalarda redüksiyon ve sınırlı cerrahi rezeksiyon 
önerilen yöntemdir (3,8,9,10). Bizim vakamızda da 
invajinasyonun jejenum duvarına fiske tümöral bir 
kitleye bağlı olduğu saptandı;  güvenli bir şekilde önce 
redüksiyon sonrasında rezeksiyon ve anostomoz işlemi 
uygulandı.  

İnvajinasyon nadir de olsa erişkin hastalarda akla 
getirilmesi gereken bir ileus nedenidir. Cerrahinin 
tipi ve zamanlaması invajinasyonun yeri, sebebi ve 
tıkanıklık derecesine bağlı olarak değişir. Özellikle kolon 
kaynaklı olanlarda malignite oranı yüksek olmakla 
birlikte tüm intestinal sistemde saptanan invajinasyon 
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durumlarında cerrahi rezeksiyon yapılmalıdır. Eğer 
maligniteyi destekleyen bulgular varsa rezeksiyon 
sınırları geniş tutulmalıdır.

Sonuç olarak invajinasyon nadir de olsa erişkinlerde 
görülmektedir. Tanısında güçlükler yaşanmaktadır ve 
tedavisi cerrahi rezeksiyondur.
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ÖZET
Siringomyeli spinal kordun kronik, dejenaratif,  progresif bir hastalığı olup, servikotorasik kordun santralinde 
longutidinal kavitasyonlarla karakterizedir. Siringomiyelide, kas atrofisi, güçsüzlük, denge bozukluğu, yüzeyel ve 
derin duyu bozukluğu gibi belirtiler görülebilir ve ilerleyen dönemlerde hastalarda nöropatik artropati gelişebil-
mektedir(1,2).

Bu vaka sunumunda siringomyeli tanısıyla takip edilen erkek hastada sol dirsekte saptanan nöropatik artropati 
sunulmaktadır. 2008 yılından beri siringomyeli tanısıyla takip edilen 64 yaşında erkek hasta, iki buçuk aydır sol 
dirsekte şişlik ve sol kola doğru yayılan elektriklenme hissi şikayetleri ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine 
başvurdu. Yapılan fizik muayene ve radyolojik değerlendirmeler sonucunda nöropatik artropati saptanan hastaya 
eklem hareket açıklığını korumaya yönelik fizik tedavi programı uygulandı. Dirsek ekleminde nöropatik artropa-
tinin nadir görülmesi nedeniyle ve hastalarda özellikle ağrısız şişlik ile ortaya çıktığından, eklemde mevcut olan 
problemin göz ardı edilmesine neden olduğundan bu vakayı sunmak istedik. 

Anahtar kelimeler: Charcot eklemi; Siringomyeli; Nöropatik artropati

ABSTRACT
Syringomyelia is a chronic, degenerative, progressive disease of the spinal cord,characterized by longutidinal 
cavitations in the central of cervicothoracic cord. Muscle atrophy, weakness, impaired balance; superficial and 
deep sensory disturbances can occur in Syringomyelia  and neuropathic arthropathy can develop in patients 
later (1,2). In this case presentation, neuropathic arthropathy was detected in the left elbow of a male patient 
followed by syringomyelia diagnosis. This 64-year-old male patient followed up with syringomyelia diagnosis 
since 2008, he applied Physical Medicine and Rehabilitation Polyclinic with complaints of swelling in the left 
elbow and sensation of electric discharge spreading to the left arm. As a result of the physical examination and 
radiological evaluations, physical therapy program was applied to protect the joint's range of motion in the  
patient detected neuropathic arthropathy. We wanted to present this case since,neuropathic arthropaty in the 
elbow joint is rarely encountered and the problem that is present in the joint is ignored because it occurs with 
painless swelling.

Key words: Charcot joint; Syringomyelia; Neuropathic arthropathy
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GİRİŞ
Siringomyeli spinal kordun kronik, dejeneratif, 
progresif bir hastalığı olup, servikotorasik kordun 
santralinde longutidinal kavitasyonlarla karakterizedir. 
Sirinksin yeri ve lokalizasyonlarına göre değişik 
semptom ve bulgular verir. Siringomiyelide kas atrofisi, 
güçsüzlük, hiperrefleksi, denge bozukluğu, yüzeyel 
ve derin duyu bozukluğu gibi belirtiler görülebilir ve 
ilerleyen dönemlerde hastalarda nöropatik artropati 
gelişebilmektedir(1,2). Nöropatik artropati klinik olarak 
eklemde ağrısız şişlik, kızarıklık, eklem hareketlerinde 
kısıtlanma ve krepitasyona neden olmaktadır(3).

Nöropatik artropati(NA) ilk olarak Charcot tarafından 
tabes dorsalisi olan bir hastada tanımlanmıştır. 
Ardından periferik sinir hastalığı, diyabetes mellitüs, 
siringomyeli olan hastalarda da benzer bulgular 
gözlenmiştir. Nöropatik artropati klinik olarak eklemde 
ağrısız şişlik, kızarıklık, eklem hareketlerinde kısıtlanma 
ve krepitasyona neden olmaktadır. Tipik görüntüleme 
bulguları subkondral  skleroz, kemik debrisleri, eklem 
kartilajında destrüksiyon, eklem fareleri ve efüzyonu 
içerir. NA diz, kalça, ayak bileği gibi daha çok yük binen 
eklemlerde gözlenir(3-5). Üst ekstremite tutulumu 
nadir olarak görülmekte ve genellikle omuz eklemi 
etkilenmektir(6).

Hastalarda sıklıkla primer nörolojik defisite bağlı 
bulgular, erken tanı konulup nöropatik artropatiye bağlı 
semptomlar önemsenmediği için sıklıkla geç tanı alırlar. 
Böylece eklem destrüksiyonu ilerlemiş olur. Ancak hasta 
yönetiminde hem nöropatik ağrıya bağlı etkilenmiş 
eklem hem de primer nörolojik defisitin erken tanısı 
önem teşkil etmektedir(7).Bu yazıda siringomyeliye 
bağlı dirsekte görülen ve geç tanı konulmuş nöropatik 
artropati gelişen bir olgu sunulmaktadır.
 
OLGU
Altmışdört yaşında erkek hasta, ikibuçuk aydır sol 
dirsekte şişlik, yürüme güçlüğü, denge kaybı ve sol kola 
doğru yayılan elektriklenme hissi şikayetleri ile fiziksel 
tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvurdu. Dokuma 
fabrikasında işci olarak çalışan hastanın özgeçmişinde 
astım dışında başka bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde 
sol dirseğinde, ağrısız şişlik ve minimal ısı artışı, sol 
el tenar ve hipotenar bölgelerdeki kaslarda atrofi 

gözlendi. Omuz eklem hareket açıklığı(EHA) normal, 
dirsek fleksiyonu  90 derece, ekstansiyonu -15  derece 
idi. Sol üst ekstremite kas kuvveti parmak fleksörleri 
ve parmak adduktörlerinde 4/5, diğer kas kuvvetleri 
normal olarak tespit edildi. Sol alt ekstremite kas 
kuvveti kalça fleksiyonu 4/5 dışında normaldi. Bilateral 
alt ekstremite de ve sol üst ekstremitede parestezi ve 
sıcaklık duyusu kaybı mevcuttu. Sol üst ekstremitede 
biceps, triceps refleksi alınamadı. Bilateral alt 
ekstremitede patella tendon refleksi artmıştı. Sol el 
bileğinde tinel testi pozitif bulundu.

Dirsek AP ve lateral radyografide subkondral 
skleroz, eklem aralığında daralma, yumuşak doku 
kalsifikasyonları, çok sayıda osteofit ve eklem 
deformitesi mevcuttu (Şekil 1). 

Şekil 1: Sol dirsek grafisinde subkondral skleroz, eklem 
aralığında daralma, yumuşak doku kalsifikasyonları, çok 
sayıda osteofit ve eklem deformitesi görülmektedir.
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Hastanın sol dirseğinde efüzyon ve ısı artışı olması 
nedeniyle yüzeyel doku ultrasonografisi istendi. Yapılan 
ultrasonografide sol dirsek eklemi peri-paraartiküler 
mesafede hipertrofiye sinovial yumuşak doku 
infiltrasyonları, bursit ve hipertrofiye kemik oluşumları 
izlendi. Sol dirsek kontrastlı MRG’de nöropatik 
artropati ile uyumlu olarak dirsek eklem mesafesinde 
T1A hipo, T2A hiperintens efüzyon artışı, sinovyal kese 
içerisinde T1A ve T2A hiperintens karakterli büyüğü 
yaklaşık 22x10 mm  görülen periartiküler loose body ile 
uyumlu osifiye fragmanlar, dirsek eklem mesafesinde 
daralma, eklemi oluşturan kemik yapı köşelerinde kaba 
dejeneratif osteofitler ve sinoviumda  hipertrofi izlendi 
(Şekil 2,3). 

Şekil 2; Sagital yağ baskılı T2 FSE ; eklem mesafesinde 
efüzyon ve içerisinde yer yer loose body,kemik yüzeylerde 
hafif skleroz ,kemik köşelerinde osteofit formasyonları ,ar-
tiküler kıkırdak dokuda geniş defektler 

Şekil 3; Koronal yağ baskılı T2 FSE ; Eklem arasında 
daralma ,ekleme komşu cilt-cilt altı dokuda ödematöz 
değişikler , radius başı laterale lukse görünümde

Hastanın tenar kas atrofisi ve dirsekte destrüktif 
değişiklikler olması nedeniyle hastadan sol üst 
ekstremite ENMG istendi. ENMG de sağda hafif, solda 
orta düzeyde bilateral karpal tünel sendromu ile birlikte 
C6-T1 inervasyonlu kaslarda nörojenik tutulumu 
destekler özellikte idi. 

Hastanın Servikal ve Torakal MR’da sagital T2 
ağırlıklı sekansda C4-T10 düzeyinde, spinal kortta 
en geniş yerinde 5 mm ölçüsünde sirinks kavitesi 
izlenmiştir(Şekil 4). Hastada yapılan bu incelemeler 
sonucunda siringomyeli tanısına ek olarak sol dirsekte 
nöropatik artropati tespit edildi. Hasta rehabilitasyon 
programına alınarak üst ve alt ekstremiteye aktif asistif 
ROM, yürüme, denge ve propriosepsiyon egzersizleri 
uygulandı. Hastaya eklemin korunmasına yönelik 
gerekli önerilerde bulunularak taburcu edildi.

Şekil 4: Servikal MR’da sagital T2 ağırlıklı sekanslarda C4-T10 

seviyesinde siringomyeli görünümü

TARTIŞMA
Nöropatik artropati diğer adıyla Charcot eklemi 
nadir görülen ancak diyabetis mellitus, siringomyeli, 
tabes dorsalis gibi hastalıklarda sıklıkla rastlanılan 
bir eklem patolojisidir (8,9). Patogenezi tam olarak 
bilinmemektedir. 2 teori öne sürülmektedir. Bunlar 
nörotravmatik ve nörovasküler teoridir. Nörotravmatik 
teoride; somatik muskuler refleks, normal eklem 
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aralığının korunmasını sağlar. Ancak bu refleksin 
bozulması sonucunda tekrarlayan subklinik travma ve 
nihai eklem destrüksiyonu oluşmaktadır. Nörovasküler 
teori de ise; normal nörovasküler refleks bozulması 
sonucunda otonomik nöral disfonksiyon oluşur ve 
bu bozukluğun neticesinde hiperemi, osteoklast 
aktivasyonu ile beraber kemik rezorpsiyonu ve patolojik 
fraktürler oluşur. Her iki teorinin de önemli rol oynadığı 
düşünülmektedir(10,11). Nöropatik artropati genellikle 
monoartiküler tutulum göstermektedir. Hastamızda 
dirsekte şişlik, dirsek hareketlerinde kısıtlanma mevcut 
olması üzerine monoartiküler tutulumla seyreden 
hastalıklar göz önüne alındı. Hastanın sol dirsek 
grafisinde lezyonlar başlangıçta değerlendirildiğinde ön 
tanı olarak  heterotopik ossifikasyon(HO) düşünüldü. 
Primer hastalığın spinal lezyon olması da HO’ yu 
destekler nitelikteydi; ancak hastanın ağrısının 
olmaması yapılan görüntülemelerde yumuşak dokuya 
ait belirgin ossifikasyon olmaması ve eklem faresi 
olması nedeniyle bu tanıdan uzaklaşıldı.

Bu olguda belirgin eklem destrüksiyonuna rağmen 
ağrısının olmaması ve nörolojik muayenedeki 
bozukluklara ek olarak, akut faz reaktanlarının ve 
beyaz küre sayımının normal izlenmesi, radyolojik 
görüntüsünün ileri evre destrüktif artropati9,7 
bulguları göstermesi ve servikal mr da siringomyeli 
olması nöropatik artropati ile uyumlu idi. 

Nöropatik artropati tedavisi konservatif yaklaşım ve 
cerrahi yaklaşımı içermektedir. Ancak cerrahi girişim 
her zaman başarılı olmadığı bilinmektedir. Nöropatik 
artropati tedavisindeki amaç travmalara açık olan 
eklemi korumak ve oluşan eklemi deformitesinin 
ilerlemesini önlemektir. Bu nedenle erken tanı 
ve tedavi önemlidir. = Eklem hareket açıklığını ve 
fonksiyonunu korumak amaçlı fizik tedavi modaliteleri, 
fonksiyonel ortezleme uygulanabilmektedir(1,12,13). 
Bizde hastamıza, eklem hareket açıklığını korumaya 
yönelik egzersiz programı ve eklemi korumaya yönelik 
eğitim verdik. 

Litaratürde nöropatik atropati olguları genelikle yük 
binen eklemlerde görülmektedir(3). Üst ekstremitede 
sıklıkla omuz eklemi tutulmaktadır. Nambiar M. 
ve ark. 29 yaşında erkek hastada siringomyeliye 

bağlı gelişen omuz ekleminde nöropatik artropati 
geliştiğini göstermiş(14), Wang X ve ark.’da 52 
yaşındaki bir hastada omuz eklemini tutan nöropatik 
artopati üzerinde durmuş ve erken tanının önemini 
vurgulamıştır(15). Nöropatik artopati olgularının ancak 
%3-8’nin dirsekte geliştiği bildirilmektedir. Deirmengian 
CA ve ark. yaptığı bir vaka serisinde, siringomyeli, 
insüline-bağımlı diyabet, son dönem böbrek yetmezliği 
ve 2 hastada nedeni bilinmeyen polinöropatiye  
sekonder, 5 hastada da dirsekte nöropatik artropati 
geliştiği saptanmıştır(16). Deng X ve ark. yaptığı bir 
retrospektif vaka serisinde 12 hastanın siringomyeliye 
bağlı üst ekstremitede nöropatik artropati geliştiği 
saptanmış ve bu hastalarda en fazla dirs ek (10) eklemi 
tutulduğunu gözlemlemişlerdir. Bunun dışında omuz, 
interfalengeal eklem ve el bileğinde de Charcot eklemi 
tespit etmişlerdir(10).

Sonuç olarak siringomyeli tanısı alan hastalarda üst 
ekstremite de nöropatik artropati gelişebileceğini 
ve bu nedenle hastaların eklemlerinin dikkatli 
değerlendirilmesinin, erken tanı ve tedavi açısından 
önemli olduğunu düşünmekteyiz.
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ÖZET
Renal pelvis ve üreterin spontan rüptürü nadir görülen bir durumdur. Vakamız daha önce ürolojik operasyon 
ve taş öyküsü olmayan 63 yaşında sağlıklı bir erkek hasta idi. Ani başlayan sağ yan ağrısı sonrası çekilen kont-
rastsız bilgisayarlı tomografide (BT) sağ üreter alt uçta 1 milimetrelik (mm) taş ve renal pelvis düzeyinde grade 
1 hidronefroz tespit edilen hastanın 24 saat içinde ağrılarının ani artması ve akut batın muayene bulguları ge-
lişmesi nedenli hastaya Kontrastlı BT çekildi ve üreter alt uçta izlenen 1 mm lik taşa sekonder gelişen spontan 
renal pelvis rüptürü tanısı konuldu. Hastaya retrograt üreteral stent yerleştirildi. Hasta tedaviye dramatik yanıt 
verdi. Olgu eşliğinde tanı ve tedavi yaklaşımları tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Bir milimetre; Spontan pelvis rüptürü; Üreter taşı

ABSTRACT
Spontaneous renal pelvis and ureter rupture is rare. In our study we reported a 63-year-old male patient who 
had no previous  history of urological operation and urinary system stone. 
 He had right flank pain. In the non-contrast computerized tomography(CT) one millimeter(mm)  stone was 
detected in the right distal ureter. Grade 1 hydronephrosis was present in the right renal pelvis. 24 hours later, 
patient had increasing pain and acute abdominal pain. Contrast enhanced CT was performed and spontaneous 
renal pelvis rupture secondary to 1 mm distal ureter stone was detected. Retrograde ureteral double J stent 
was inserted into the right ureter. The patient responded dramatically to this intervention.  
 Spontaneous ureter rupture may occur with acute abdominal pain symptoms. After making differential 
diagnosis, dramatical responses are available with immediate minimal invasive treatment methods

Keywords: One milimeter; Spontaneous pelvis rupture; Ureter stone
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INTRODUCTION
Idiopathic spontaneous renal pelvis and ureter 
rupture is a rare seen morbidity. Kidney stone is the 
most common reason of pelvis and ureter rupture in 
non-traumatic group.(1) The spontaneous rupture of 
renal parenchyma or renal collecting system is seen 
in diseased kidneys. (2)  The diagnosis of spontaneous 
renal pelvis rupture is difficult due to insidious 
occurance ,lack of blood loss and urinary symptoms. (3)  
In our study,we reported a 63-year-old male patient. He 
did not have  previous history of urological operation 
and urinary system stone .One millimeter(mm) right 
distal ureter stone was detected and after 24 hours 
spontaneous renal pelvis rupture developed and 
retrograde double J(DJ) stent was inserted. The patient 
dramatically responded to this intervention. 

CASE PRESENTATİON
63-year-old male patient was admitted emergency 
clinic with suddenly starting right flank pain.In non-
contrast computerized tomography(CT) 1 mm stone 
was detected in right ureterovesical junction. Analgesic 
and α-blocker therapy were started as medical 
expulsive treatment.(Figure 1) Patient attended again 
to the emergency clinic because of increasing pain. In 
the physical examination, severe defense, abdominal 
sensitivity and costovertebral angle sensitivity were  
present in the right region of the abdomen. Blood 
pressure was 130/80 mmHg, heart rate was 90/

minute(min), respiration rate was 22/min, fever was 
37.1 ºC.In the laboratory tests, creatinine was 1.42 
mg/dl, White blood cell(WBC) was 13.32 mm3.In 
the urinalysis WBC and red blood cell(RBC) were not 
detected. Liquid collection with 15 mm sized thickness 
was seen adjacent to right kidney renal pelvis and 
lower calyx  in ultrasonography(US).Contrast enhanced 
CT and kidney ureter bladder graphy(KUBG) were 
done. Contrast extravasation was detected around 
right renal pelvis and mid ureter.(Figure 2) Operation 
was planned.

In the cystoscopy right ureter orifice was narrow. 
Guidewire was sent into the right ureter.Semirigid 
ureterorenoscope was inserted over the guidewire. 1 
mm stone was seen in right ureterovesical junction.
Stone was taken to the bladder . Retrograde pyelography 
(RGP) was performed.Contrast  extravasation starting 
around right renal pelvis and reaching around 
proximal ureter was seen.Double J stent was inserted. 
Urinary catheter was inserted to prevent reflux. At 
postoperative first day, extravasation was seen around 
ureter in KUBG.(Figure 3) Extravasation was lost in KUBG 
at postoperative third day.(Figure 4) His complaints 
decreased and laboratory tests were normal ongoing 
follow-up . Double J stent was taken eight weeks later 
and  RGP was performed. Ureteropelvicaliceal system 
was normal. 

Figure 1. Renal Pelvis Rupture in CT

Figure 2. Contast Extravasation in CT 
and KUBG
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Figure 3. KUBG in Postoperative First Day

DISCUSSION
Urinary extravasation occurs due to urinary leakage 
in the urinary system from calyx to the urethra. If 
extravasation is not due to traumatic, iatrogenic 
manipulation, degenerative kidney disease or previous 
surgery, it is defined as spontaneous. (1)  The most 
common reason of spontaneous ureter rupture is 
obstruction due to a stone. The other rare reasons are 
tumor, retroperitoneal fibrosis, pregnancy, connective 
tissue disorder and acute urinary retention. (4) 
Although,rare spontaneous  rupture due to ureter 
stone were reported in several cases , in our case 
spontaneous ureter rupture was  quickly developed due 
to 1 mm ureter stone. In the literature, spontaneous 
rupture was occured at the ureteropelvic junction 
which was the weakest part of the ureter. (1-7)  In our 
case ,rupture was near to the ureteropelvic junction 
similar to the literature. Due to lack of blood loss and 
severe pain, diagnosis of spontaneous ureter rupture 
is usually difficult like renal parenchyma rupture. The 
reasons for acute abdominal pain  should be considered 
in differential diagnosis. (3)  Retrograde double J 
stenting is  the most common treatment method for 
spontaneous ureter rupture in the literature. (3,4,6,7)  
Also, percutaneous nephrostomy and antegrade 
double J stenting  and open surgery are treatment 
methods for spontaneous ureter rupture. (1,2) There 
are also studies reporting conservative management. 
(2,3,5-7)  In our case,1 mm stone preventing urinary 
passage was extracted and retrograde double J stent 

was inserted. The patient dramatically responded to 
this treatment.

Spontaneous ureter rupture may occur with acute 
abdominal pain symptoms. After making differential 
diagnosis, dramatically responses are available with 
immediate minimal invasive treatment methods. In 
case of stones obstructing urinary passage, retrograde 
double J stenting as a minimal invasive method is an 
efficient and safe treatment method. In our study, 
unlike the literature spontaneous rupture was due to 
1 mm ureter stone and quickly developed within 24 
hours. And  images before and after perforation were 
present first time in the literature in our study.
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Sayın Editör
Bozok Tıp Dergisi 2016; 6(3): 60-4 sayısında, Dr. Mehmet Faruk Çatma, Dr. Alper Öztürk ve Dr Mehmet Atıf 
Erol Aksekili tarafından “Kalça ekleminden kurşun çekirdeği çıkarılmasının klinik ve fonksiyonel sonuçları: Üç 
olgunun 5 yıllık takibi” makalesi ile ilgili olarak tarafınıza göndermiş olduğum Editöre Mektup; Cilt:9, Sayı:1, 
Mart 2019’da yayınlanmıştı. Bu mektuba istinaden yazarlar tarafından Cilt: 9, Sayı: 3, Eylül 2019’da cevabi 
mektup yayınlanmış. Yazarlar; bu mektupta; “iki yazı arasında fark olmadığını, zamanla meydana gelen deği-
şimle sonucun farklı olduğunu, uzun dönem sonucunun kötü olduğunu belirtmişler. Hasta verileri arasındaki 
ve tarih karışıklıklarının, her iki yazıdaki sorumlu yazarın farklı olmasına bağlamışlar ve art niyet ile yapılmış 
hata olmadığını” iddia etmişler. 

Üzülerek belirtmeliyim ki; kendilerinin de kabul ettiği üzere, bu üç vakalık olgunun 5 yıllık takibi başlıklı 
makale tamamen hasta verileriyle oynama yapılarak düzenlenmiştir ve hataları basit gerekçelerle geçiştiri-
lemeyecek kadar önemlidir. Makalenin kurgusu tamamen bu üç hastanın 5 yıllık takibi üzerinedir, halbuki en 
uzun takipli hastanın bile makale değerlendirmeye gönderildiğinde üç yıl takibi mevcuttur. 

Derginizde çıkan makalede Ekim 2010 – Ağustos 2011 tarihleri arasında kalça ekleminden kurşun çıkarılan 
üç olgunun 5 yıllık takip sonuçları verilmiştir. Bir no’lu hasta ile ilgili olarak; ameliyattan bir yıl sonra yük 
verme ile kasık ağrısı olduğu belirtilmiş. İkinci yıl kontrolünde özellikle yük verme ile kalça ağrısı olduğu 
vurgulanmış. Tetkikler sonucu kıkırdak hasarı saptanması üzerine Mart 2013’de kıkırdak tamiri yapıldığı be-
lirtilmiş. İlk ameliyattan beş yıl sonra kalça kireçlenmesi saptanması üzerine total kalça protezi önerildiği 
vurgulanmıştır.

Ancak bu hasta ile ilgili gerçekler bu verilerden çok farklıdır:

1.Bir no’lu hasta Ö.T’nin ateşli silah yaralanması nedeniyle acil servise başvuru tarihi 28.12.2012’dir. Hasta-
nın ilk ameliyatı 04.01.2013 tarihinde yapılmıştır. Dolayısıyla Şubat 2016’da gönderilen bu yazıda hastanın 
takip süresi en fazla üç yıl olabilir, 5 yıllık takip olması mümkün değildir. 
2. Hastanın klinik şikayetleri hiç geçmemiş olup, benim hastaneden ayrıldığım Şubat 2015 tarihine kadar 
artarak sürmüş ve o tarihte total kalça protezi adayı olduğu tarafımızca saptanmıştır.  
4. Hastaya 16.04.2015 tarihinde hücresiz kıkırdak tamiri uygulanmıştır. J. of Orthopaedic Case Reports 
dergisine vaka takdimi olarak bu olguyu gönderdikleri tarih Haziran 2015’dir. Dolayısıyla bu ameliyatın üze-
rinden sadece bir ay geçmiştir, derginize gönderiliş tarihine göre ise sadece 8 ay geçmiş bulunmaktadır. Bu 
süre asla uzun dönem sonuç için yeterli değildir. Uzun dönem diyebilmek için son ameliyatın üzerinden 
en az 2 yıl geçmesi gerekir. Tarihler değiştirilerek hasta uzun dönem takipli gibi gösterilmeye çalışılmıştır.
4. 08.06.2017 tarihinde ise bu yapılan ameliyattan başarı sağlanamadığı için total kalça protezi ameliyatı 
yapılmıştır.  
5. Makalede bahsedilen diğer ikinci hasta (H. B.) Klinik arşiv kayıtlarında 1257 numara ile kayıtlıdır. 24 yaşın-
da olduğu (makalede 43), ameliyatın 21.01.2013 tarihinde yapıldığı kayıtlarda mevcuttur. Dolayısıyla maka-
lede çalışma aralığı olarak verilen Ekim 2010 – Ağustos 2011tarihlerine uymamaktadır. Beş yıllık takibinin 
olması da mümkün değildir.
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Sonuç olarak; 
1. Hastaların başvuru tarihleri, ameliyat tarihleri, takip süreleri 
hatalı verilerek, erken dönem olmasına karşın, uzun dönem gibi 
gösterilerek literatür yanıltılmıştır. J. of Orthopaedic Case Reports 
dergisinde çıkan vaka takdimi ile arasında tarihler ve hasta sonucu 
açısından çok ciddi çarpıtmalar mevcuttur.
2. Her iki makalede iki yazar ismi hatta birinci isim aynı olmasına 
karşın (Dr. Mehmet Faruk Çatma, Dr. Alper Öztürk) bu iki makalede 
bu şekilde ciddi hataların yapılmış olması basit hata olarak açıkla-
namaz, art niyetle yazıldığını net bir şekilde gösterir.

Bu makale ile ilgili olarak yazarların kendilerinin de kabul ettiği üze-
re ciddi hatalar mevcuttur. Yazının hazırlanmasında art niyet oldu-
ğu açıktır. Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 
Yönergesi 2. Madde b (sahtecilik), c (çarpıtma), ç (tekrar yayım) d 
(dilimleme) bendlerine göre etik ihlaller içerdiği açıktır. Söz konusu 
yayın ile ilgili olarak tarafınızca gereğinin yapılmasını, bu mektubun 
derginizde yayımlanmasını ve sonucun tarafıma bildirilmesini saygı-
larımla arz ederim.13.11.2019
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Kapsam
 Bozok Tıp Dergisi, Yozgat-Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel içerikli, resmi yayınıdır.
 Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olacak şekilde yayımlanır.
 Bozok Tıp Dergisi, tıbbın tüm alanlarında, cerrahi, klinik ve temel tıp bilimleri orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, editör görüşleri, 
editöre mektup ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” danışmanlık (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir.
 Bozok Tıp Dergisi’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.
Amaç
 Bozok Tıp Dergisi; tıbbın tüm alanlarında, cerrahi, klinik ve temel tıp bilimleri alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan özgün 
araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları, editör görüşleri ve editöre mektupları yayımlamayı amaçlamaktadır.
 
Genel Bilgiler
 Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. 
Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu 
makalede belirtmek zorundadır. 
 Dergi, yayımlanan makalelerin bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. 
Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makalenin değerlendirilmesi aşamasında, yayın kurulunun gerek 
görmesi halinde, makale ile ilgili araştırma verilerinin ve/veya etik kurul onayı belgesinin sunulması yazarlardan talep edilebilir.
 Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, 
istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanır. Yazarlar taslağın son halini tek bir word dosyası olarak sisteme yüklemelidir. Gönderilmiş 
olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, editorial komitemiz tarafından düzeltilmektedir.
 Makalelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, ‘Telif Hakkı’, ‘Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanı’ ve klinik araştırmalarda ‘Etik Kurul Onayı’ 
nın bir kopyası makale gönderimi ile eşzamanlı olarak, e-mail (tip.editor@bozok.edu.tr) yada faks yoluyla (+90 354 214 06 12) dikkatine gönderilmelidir. 
Bu formları içermeyen yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tamamen 
yazarların sorumluğundadır ve yazarlara gönderdikleri yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. 
 
Yazım Kuralları
 • Yazılar çift aralıklı, yazı boyutu 12 punto olmalı, kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, standart A4 sayfasına, Microsoft Office Word belgesi 
veya rich text format olarak hazırlanmalıdır. 
 • Her bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. 
 • Yazılar başlık sayfasından başlanarak numaralanmalı, sayfa numaraları sağ alt köşeye yazılmalıdır.
 • Kapak sayfasında; yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), sayfa başlarında kullanılacak 40 karakteri aşmayan kısa başlık, en az 3 ve en çok 6 
anahtar sözcük, tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri bulunmalıdır. Ayrıca yazının 
hazırlanması için alınmış herhangi bir destek ya da bağış varsa belirtilmelidir.
 • Özetler; Türkçe ve İngilizce olarak yazının çeşidine uygun olarak hazırlanmalıdır. 
 • Anahtar kelimeler; en az 3 en çok 6 olmak üzere Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. 
İngilizce kelimeler Index Medicus taki Medical Subjects Headings listesine uygun olmalıdır (Bkz: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe 
anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.bilimterimleri.com).  
 • Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmeli; sırayla numaralanmalı ve yazıdan ayrı olarak 
sunulmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki 
açıklamada belirtilmelidir.  Görseller EPS, TIFF, JPG ve PDF formatında gönderilmeli ve fotograflar 300 dpi ve vektörel çizimler ise 600 dpi çözünürlükte 
olmalıdır.
 • Teşekkür kısmında; çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/
veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır.
 • Yazının sonundaki kaynak listesi kaynakların yazıdaki geliş sıralarına göre hazırlanmalıdır. Kaynak yazımı için kullanılan format Index 
Medicus’a uygun olmalıdır. (Bkz: www.icmje.org). Kaynaklar yazıda, ilgili cümle sonunda parantez içine alınarak belirtilmelidir. Kaynak numaraları 
birbirini takip ediyorsa başlangıç ve bitiş sayıları arasına kısa çizgi konur. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’dan fazla 
ise, sadece ilk 6 isim yazılmalı ve diğerleri et al şeklinde gösterilmelidir. Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet 
adresleri kaynak olarak gösterilemez. On-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.  
 • Kaynak seçiminin ulusal yayınlardan yapılması tavsiye edilmektedir.
Kaynakların yazımı için örnekler (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz):
 • Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. 
*Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint Surg. 
1999;81(11):1600-10.
 •Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, 
yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
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*Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative 
treatment. Vol. 2. St. Louis: Mosby, 1998. p. 1181-96.
 • Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug 
reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
• Diğer kaynak türleri için, Bkz. “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References”.
Yazı çeşitleri
Orijinal araştırmalar:
Prospektif veya retrospektif, tıbbın tüm alanları ile ilgili her türlü deneysel ve klinik çalışmalardır.
İçerik:
- Özet; Türkçe ve İngilizce olarak, ortalama 200-250 kelime olacak şekilde; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden 
oluşmalıdır. 
 - Giriş 
 - Gereç ve yöntemler 
 - Bulgular 
 - Tartışma / sonuç 
 - Teşekkür  
 - Kaynaklar
*Makalenin tamamı, yaklaşık 5000 sözcükten uzun olmamalı, şekil ve tablo sayısı altıyı geçmemeli, kaynaklar 40’ı aşmamalıdır. 
Klinik Derlemeler:
Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde 
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 dergipark.org.tr adresine gönderilmelidir.



Instructions For Authors

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 dergipark.org.tr 




