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ACİL KOŞULLARDA ALT EKSTREMİTE ARTER
HASTALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR
YAKLAŞIM
A Novel Approach For Evaluation of the Lower Extremity
Arterial Disease in Emergency Setting
Hakan İMAMOĞLU1, Nuri ERDOĞAN1, Serap DOĞAN1, Aydın TUNÇAY2

ÖZET
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

1

Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

2

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
Kayseri

Hakan İMAMOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi
Nuri ERDOĞAN, Prof. Dr.
Serap DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi
Aydın TUNÇAY, Dr. Öğr. Üyesi

Amaç: Alt ekstremitenin periferik arter hastalığı tanısı olan hastalarda Doppler US ile anterior ve posterior
tibial arter distalindeki dalga formlarına bakarak proksimalde bulunabilecek stenozu ve/veya oklüzyonu
tahmin etme konusundaki etkinliğini değerlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Çalışma periferik arteryel hastalığına ait klinik bulguları olan 131 hastaya ait 261 ekstremite üzerinde gerçekleştirildi. Her bir extremitede iki tip Doppler ultrason incelemesi yapıldı: 1. Pelvik arterlerden başlayarak anterior ve posterior tibial arterlerin distal kısımlarını içine alan eksiksiz inceleme; ve
2. yalnızca anterior ve posterior tibial arterlerin distal kısımlarını içine alan hızlı inceleme. Hızlı incelemedeki
dalga formları üç başlık altında kategorize edildi: 1. Normal trifazik akım; 2. pulsus parvus et tardus (sistolik akselerasyon zamanı>200 ms); ve 3. ve önceki kategorilere uymayan arada kalan akım formları. Dalga
formlarının okluzyon ve/veya ciddi stenozla ilişkisini araştırmak için Pearson ki-kare analizi ve Bonferroni
düzeltmeli z testi kullanıldı
Bulgular: Hızlı incelemede pulsus parvus et tardus saptanan hastaların hepsinde (n=38), arada kalan dalga
formları saptanan hastaların ise (n=192) %43.2’sinde ciddi stenoz ve/veya oklüzyon saptandı. Normal trifazik akım saptanan hastaların (n=31) hiç birinde ciddi stenoz ve/veya oklüzyon yoktu. Ciddi stenoz ve/veya
oklüzyon ile pulsus parvus et tardus ve trifazik dalga formları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı
(p<0.05).
Sonuç: Alt ekstremitenin arter hastalığı tanısı olan hastalarda Doppler US ile anterior ve posterior tibial
arter distalindeki dalga formlarına bakarak proksimalde bulunabilecek ciddi stenoz ve/veya oklüzyon hızlı
bir biçimde tahmin edilebilir. Bu yaklaşım görüntüleme açısından tek başına yetersiz olsa da acil servis koşullarında hızlı bir görüntüleme algoritması oluşturmak için kullanılabilir.
Anahtar Sözcükler: Periferik arter hastalığı; Doppler ultrasonografi; Pulsus parvus et tardus

ABSTRACT

İletişim:
Dr. Hakan İMAMOĞLU,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Radyoloji Anabilim Dalı, 38039
Kayseri
Tel: +90 5327797690
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DOI: 10.16919/bozoktip.428361
Bozok Tıp Derg 2018;8(3):1-5
Bozok Med J 2018;8(3):1-5

Objective: To investigate the efficacy of distal anterior and posterior tibial arterial waveforms in predicting
the proximal stenosis and/or occlusion in patients with peripheral arterial disease of lower extremities.
Material and Methods: The study was conducted on 261 lower extremities in 131 patients with clinical
signs of peripheral arterial disease. Two types of Doppler examination were performed in each extremity:
1. A complete examination starting from pelvic arteries to anterior plus posterior tibial arterial arteries; and
2. a rapid examination which involved distal sections of anterior plus posterior tibial arterial arteries only.
The waveforms in the rapid examination were categorized under three headings: 1. triphasic normal flow;
3. pulsusparvus et tardus (with systolic acceleration time>200 ms); and 3. intermediary forms which do
not fit the previous categories. The relation between occlusion or severe stenosis and the waveforms were
investigated by Pearson’s Chi-square analysis and Bonferroni correction z test.
Results: Rapid examination revealed proximally located severe stenosis and/or occlusion in all (n=38)
extremities with pulsus parvus et tardus and 43.2% of extremities with intermediary waveforms (n=192),
whereas no severe stenosis and/or occlusion was detected in extremities with a normal triphasic flow
(n=31). The relation between stenosis and/or occlusion and parvus et tardus waveform, triphasic flow was
significant (p<0.05).
Conclusion: Doppler arterial waveforms in distal anterior and posterior tibial arteries can predict
proximally located severe stenosis and/or occlusion in patients with arterial disease of lower extremities.
Although this approach is solely inadequate in imaging, it may be used in implementing a fast algorithm in
emergency setting
Keywords: Peripheral artery disease; Doppler ultrasonography; Pulsus parvus et tardus
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GİRİŞ

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Yapılan son çalışmalar dünyada 200 milyondan
fazla erişkinde periferik arter hastalığı olduğunu
göstermektedir (1,2). Alt ekstremitenin periferik
arter hastalıklarında en sık kullanılan görüntüleme
yöntemleri Doppler ultrasonografi (US), bilgisayarlı
tomografi (BT) anjiografi, magnetik rezonans (MR)
anjiografi ve kateter anjiografidir. Bu yöntemler arasında
bulunan Doppler US diğer yöntemlere kıyasla belirgin
avantajlara sahiptir: İnvaziv bir inceleme olmaması,
ekip çalışması gerektirmemesi, radyasyon ve kontrast
maddelere ilişkin riskler içermemesi bu avantajlardan
bir kaçıdır. Bunlara ek olarak ucuz, kolay tekrarlanabilen,
hastaların kolayca tolere edebildiği ve hastalığın
hemodinamik değişikliklerinin değerlendirilebildiği bir
yöntemdir. Alt ekstremitenin periferik arter hastalıkları
söz konusu olduğunda en önemli dezavantajları yapan
kişinin tecrübesine bağımlı olması, incelemenin uzun
sürmesi ve pelvik bölge arterlerinde etkinliğinin düşük
olmasıdır.

Etik
Çalışma üniversitemiz etik kurulu tarafından onaylanmış
(Karar No:2017/65) ve çalışmaya katılan her hastadan
aydınlatılmış onam belgesi alınmıştır.

Bu çalışmanın amacı alt ekstremitenin periferik arter
hastalığı tanısı olan hastalarda Doppler US ile anterior
ve posterior tibial arter distalindeki dalga formlarına
bakarak proksimalde bulunabilecek stenozu ve/
veya oklüzyonu tahmin etme konusundaki etkinliğini
değerlendirmektir. Bu yaklaşımın faydası şöyle
özetlenebilir: Yalnızca anterior ve posterior tibial
arterlerdeki dalga formlarının değerlendirildiği bir
Doppler inceleme, eksiksiz bir Doppler incelemeye
kıyasla belirgin olarak kısa sürmektedir. Kısa süreli bir
değerlendirme, müdahale süresinin önemli olduğu
acil servis koşullarında uygulanabilecek bir algoritma
geliştirilmesine yardımcı olabilir. Başka bir deyişle,
anterior ve posterior tibial arterlerde izlenen bazı
dalga formları, daha proksimalde mevcut olabilecek
patolojileri tahmin etmekte etkin sonuçlar üretiyorsa,
bu sonuçlar eksiksiz bir Doppler inceleme yapmak veya
zaman kaybetmeksizin bir sonraki inceleme yöntemine
geçmek için kanıt olarak kullanılabilir.
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde yalnızca
anterior ve posterior tibial arterleri içeren Doppler
inceleme “Hızlı Doppler US”, pelvik artelerden
başlayarak ekstremite distaline kadar olan bölgede
gerçekleştirilen Doppler inceleme ise “Eksiksiz Doppler
US” olarak adlandırılacaktır.

Eksiksiz Doppler US görüntüleme
Eksiksiz Doppler US incelemesi GE Logiq S7 Expert
(GE Healthcare, Seoul, Republic of Korea) US cihazı
kullanılarak yapıldı. Aorta ve iliak arter görüntülemesi
için konveks 1-5 MHz prob, daha distaldeki arterler için
lineer 9 MHz prob ve yüzeyel yerleşimli arterler için
yüksek frekanslı hokey sopası şekilli prob (8-18 MHz)
kullanıldı. Doppler açısı 60 derece veya daha düşük
olacak şekilde uygulandı.
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Hastalar
Çalışmaya Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği tarafından
alt ekstremitenin periferik arter hastalığı tanısıyla
Doppler US incelemesi için sevkedilen hastalar alındı.
Doppler US incelemesinden önce hastalar kısa bir
sorgulamadan geçirilerek vasodilatatör ilaç kullanımı,
endovasküler tedavi, stent-greft uygulaması, aritmi
ve diz altı amputasyonu olan hastalar çalışma dışı
bırakıldı. Eleme sonucunda 131 hasta (101 erkek ve 30
kadın; yaşları 64.2±12.1 yıl) hastalara ait toplam 261
alt ekstremite çalışmaya dahil edildi. İncelemeler 13 yıl
Doppler US tecrübesi olan radyoloji uzmanı tarafından
(Hİ) hem eksiksiz, hem de hızlı Doppler US inceleme
şeklinde gerçekleştirildi.

İnceleme hasta 10-15 dakika oturarak dinlendikten
sonra aorta distalinden başlayarak anterior ve
posterior tibial arterlerin distal kısımlarını içine alan
bölgede gerçekleştirildi. İnceleme esnasında hastaya
iliak arterler için incelenen tarafın karşı yönüne doğru
lateral dekübitus duruşu, popliteal arter dışındaki
diğer arterler için sırt üstü duruş, popliteal arter ve
trifürkasyon arterlerinin proksimali için yüz üstü duruş
verildi. Arterler önce transvers daha sonra sagital
düzlemlerde değerlendirildi. Stenoz varlığında sagital
düzlemde stenozun en dar yerinden ve bu yerin 1.52 cm proksimalinden maksimum sistolik hızlar ölçüldü
ve birbirine oranlandı: Maksimum sistolik hız oranı 2
ve üzerinde olanlar ciddi stenoz (stenoz oranı≥%50)
olarak kabul edildi (3). Arterde akım saptanmadığında
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oklüzyon tanısı kondu. Bütün hastalarda inceleme
sonlandığında incelemenin süresi not edildi.
Hızlı Doppler US Görüntüleme
Hızlı Doppler US inceleme eksiksiz Doppler US
incelemesinde kullanılan US cihazı ile elde olundu.
Değerlendirme eksiksiz Doppler US başlığı altında
belirtilen ilkelere göre lineer 9 MHz prob ve hokey
sopası şekilli prob (8-18MHz) kullanılarak yapıldı. Farklı
olarak, hasta sırt üstü yatar duruştayken, yalnızca
anterior ve posterior tibial arterlerin distal kısımlarında
görülen dalga formları değerlendirildi. Dalga formları
üç başlık altında kategorize edildi: 1. trifazik normal
akım (sistolde antegrad, erken diastolde retrograd
ve geç diastolde antegrad akım örüntüsü); 2. pulsus
parvus et tardus (yalnızca sistolde antegrad akım
içeren ve sistolik akselerasyon zamanı >200 ms olan
örüntü); ve 3. önceki iki dalga formunun arasında
kalan dalga formları (örneğin, sistolde antegrad akım
ile birlikte erken diastolde retrograd akım olan fakat
geç diastolde antegrad akım saptanamayan örüntü,
veya yalnızca sistolde antegrad akım içermekle birlikte
sistolik akselerasyon zamanı >200 ms olmayan örüntü).
Bu grupta da bütün hastalarda inceleme sonlandığında
incelemenin süresi not edildi.
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stenoz ve/veya oklüzyon ile pulsus parvus et tardus
ve trifazik dalga formları arasındaki ilişki istatistiksel
olarak anlamlı iken (p<0.05), arada kalan dalga formları
ile olan ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).
İnceleme süresi söz konusu olduğunda, eksiksiz Doppler
US incelemesinde ve hızlı incelemede ortalama süre
sırasıyla 35±10 dakika ve 4±1 dakikaydı.

Resim 1. Proksimal arterlerde ciddi stenoz ve/veya
oklüzyonun eşlik etmediği hastada distal arterden elde
olunan trifazik dalga formu izlenmekte.

İstatistiksel analiz
Dalga formlarının okluzyon ve/veya ciddi stenozla
ilişkisini araştırmak için Pearson ki-kare analizi kullanıldı.
Çoklu karşılaştırmalar için Bonferroni düzeltmeli z
testinden faydalanıldı. Verilerin analizi R-3.3.0 yazılımı
ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05
değeri kabul edildi.

BULGULAR
Çalışmada incelenen 261 alt ekstremitenin 121’inde
ciddi stenoz ve/veya oklüzyon saptandı. Hızlı
incelemede anterior ve posterior tibial arterlerin distal
kısımlarında trifazik akımı olan 31 ekstremitenin hiç
birinde proksimalde ciddi stenoz ve/veya oklüzyon
yoktu (Resim 1). Adı geçen arterlerin distal kısımlarında
pulsus parvus et tardus akımı olan 38 ekstremitenin
tamamında ise proksimalde ciddi stenoz ve/veya
oklüzyon vardı (Resim 2). Arada kalan dalga formlarına
sahip 192 ekstremitede ise ciddi stenoz ve/veya
oklüzyon saptanan hastaların sayısı 83’dü (%43.2). Ciddi

Resim 2. Yüzeyel femoral arterde oklüzyonu olan
hastada anterior tibial arter distalinde pulsus parvus et
tardus dalga formu izlenmekte.
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TARTIŞMA
Literatürde Doppler US ile ana femoral arterde ve
eksternal iliak arter distalinde dalga formlarına bakarak
proksimal (aortoiliak) hastalığın derecesini anlamaya
yönelik çalışmalar mevcuttur (4-8). Bu yaklaşımın
amacı dalga formunun izlendiği arterin proksimalinde
kalan arteryel yapıların görüntülenmesindeki güçlüğü
aşmaktır. Alt ekstremite arterleri söz konusu olduğunda
bu güçlüğe ek olarak inceleme zamanının uzun olması
da eklenmektedir. Deneyim arttıkça bu süre nispeten
azalabilir, ancak deneyim artsa da bu sürenin 25-90
dakika arasında değiştiği bildirilmiştir (9). Sürenin
uzun olmasında lezyonlarının sayısı ve dağılımı da
etkili olabilir. Bu çalışmada eksiksiz Doppler US
incelemesinin ortalama süresi 35 dakika, hızlı Doppler
US incelemesinin ortalama süresi ise 4 dakika olarak
saptandı. Hızlı Doppler US incelemesinin daha kısa
sürmesinin nedeni arteryel yapıların önemli bir kısmının
incelenmiyor olmasına bağlıdır. Bu yaklaşım tek başına
kullanıldığında eksikleri ve dezavantajları olan bir
yaklaşımdır. Bununla birlikte, acil servis koşullarında bir
görüntüleme algoritması oluşturmak için kullanılabilir.
Şöyle ki:
Çalışmamızda anterior ve posterior tibial arterlerin
distal kısımlarında pulsus parvus et tardus görülen
38 ekstremitenin tamamında proksimalde ciddi
stenoz ve/veya oklüzyon saptanmıştır. Hızlı Doppler
US inceleme ile bu bulgu saptanan hastalar daha
fazla zaman kaybetmeden BT anjiografi incelemesine
yönlendirilebilir. Bu durumda BT anjiografinin kateter
anjiografiye tercih edilmesinin nedeni acil servis
koşullarında daha kolay olarak gerçekleştirilebilmesi,
daha az invaziv olması ve gerçekleştirebilmek için ekip
çalışmasına gereksinim duyulmamasıdır.
Buna karşılık, çalışmamızda anterior ve posterior
tibial arterlerin distal kısımlarında trifazik akımı
olan 31 ekstremitenin hiç birinde proksimalde ciddi
stenoz ve/veya oklüzyon saptanmamıştır. Bu bulgu
daha proksimalde bulunan arteryel yapıların normal
olduğuna yönelik dolaylı bir bilgi sağlasa da bu bilgiye
şüpheyle yaklaşmakta fayda vardır: İn vitro akış
fantomu çalışmaları Doppler dalga formunun yalnızca
arteryel dirençle değil, elastikiyetle de ilişkili olduğunu
göstermiştir (10). Başka bir deyişle arteryel elastikiyeti
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yüksek olan hastalarda proksimalde ciddi stenoz ve/
veya oklüzyon olsa bile trifazik akım bozulmayabilir.
Buna ek olarak, bazı hastalarda kollateral arterlerin
hızlıca devreye girerek distal ekstremiteyi trifazik dalga
formuna sahip bir akımla besleme olasılığı vardır.
Son sayılan özellikler (yüksek elastikiyet ve kollateral
arterlerin hızlı devreye girmesi) genç hastalarda olması
beklenen özelliklerdir. Bizim çalışmamızda hastaların
ortalama yaşı 64.2±12.1 yıl olarak bulunmuştur. Bu
nedenle, göreceli olarak daha genç yaş grubundaki
hastalarda teyit edilene kadar, anterior ve posterior
tibial arterlerin distal kısımlarında rastlanan trifazik
akıma şüpheyle yaklaşılması ve incelemeye eksiksiz bir
Doppler US ile devam edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Çalışmamızda incelenen ekstremitelerin %70’den
fazlası (192/261) bu iki kategori dışında, arada kalan
dalga formlarına sahiptir. Bu ekstremitelerin proksimal
kesimlerinde azımsanmayacak bir oranda (%43.2) ciddi
stenoz ve/veya oklüzyon saptanmıştır. Bu hastalarda
önerimiz, klinisyen tarafından klinik bulguların
tartılarak eksiksiz bir Doppler US veya BT anjiografi
incelemelerinden birinin tercih edilmesi yönündedir.
Zira klinik bulguları ciddi olan hastalarda BT anjiografi
daha sonra gerçekleştirilebilecek cerrahi veya girişimsel
işlemlere kılavuzluk edebilir.
Çalışmamızın en önemli sınırlılıkları tek merkezli
ve tek bir radyolog tarafından gerçekleştirilen bir
çalışma olması ve eksiksiz Doppler US bulgularının
kateter anjiografi veya BT anjiografi ile teyit edilmemiş
olmasıdır.
Sonuç olarak; alt ekstremitenin arter hastalığı tanısı
olan hastalarda Doppler US ile anterior ve posterior
tibial arter distalindeki dalga formlarına bakarak
proksimalde bulunabilecek ciddi stenoz ve/veya
oklüzyon hızlı bir biçimde tahmin edilebilir. Bu yaklaşım
görüntüleme açısından tek başına yetersiz olsa da acil
servis koşullarında hızlı bir görüntüleme algoritması
oluşturmak için kullanılabilir.

KAYNAKLAR
1. Sampson UK, Fowkes FG, McDermott MM, Criqui MH, Aboyans V,
Norman PE, et al. Global and regional burden of death and disability
from peripheral artery disease: 21 world regions, 1990 to 2010.
Glob Heart 2014;9(1):145–158.
2. GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collabora-

Bozok Tıp Derg 2018;8(3):1-5
Bozok Med J 2018;8(3):1-5

İMAMOĞLU ve ark.
Alt Ekstremite Arter Hastalığında Yeni Bir Yaklaşım

tors. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years
lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: A
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015.
Lancet 2016;388(10053):1545–1602.
3. Ranke C, Creutzig A, Alexander K. Duplex scanning of the peripheral arteries: correlation of the peak velocity ratio with angiographic
diameter reduction. Ultrasound Med Biol 1992;18(5):433–40.
4. Styczynski G, Szmigielski C, Kaczynska A, Leszczynski J, Rosinski G,
Kuch-Wocial A. Echocardiographic evaluation of aorto-iliac occlusive
disease. Int J Cardiovasc Imaging 2012;28(6):1351-6.
5. Eiberg JP, Jensen F, Gronval Rasmussen JB, Schroeder TV. Sreening
for aortoiliac lesions by visual interpretation of the common femoral Doppler waveform. Eur J Vasc Endovasc Surg 2001;22(4):331–
336.
6. Shaalan W, French-Sherry E, Castilla M, Lozanski L, Bassiouny
H. Reliability of common femoral artery hemodynamics in assessing the severity of aortoiliac inflow disease. J Vasc Surg
2003;37(5):960–969.
7. Spronk S, den Hoed P, de Jonge L, vanDijk L, Pattynama P. Value of
the duplex waveform at the common femoral artery for diagnosing
obstructive aortoiliac disease. J Vasc Surg 2005;42(2):236–242.
8. O‘Neill S, George R, Wallace W, Blair P, McKinley A. Do Doppler
waveforms at the common femoral artery accurately predict iliac
stenosis? Ir J Med Sci 2011;180(1):247–249.
9. Hingorani AP, Ascher E, Marks N. Duplex arteriography for lower
extremity revascularization. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther
2007;19(1):6-20.
10. Sung CK, Lee KH, Kim SH. Evaluation of factors influencing arterial Doppler waveforms in an in vitro flow phantom. Ultrasonography 2017;36(1):39-52.

5

ARNOLD-CHİARİ MALFORMASYONU: GEBELİK
ÖNCESİ BAKIM ÖNEMİ VE YENİDOĞAN SONUÇLARI
Arnold-Chiari Malformation: The significance of
Pre-pregnancy Care and Newborn Outcomes
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Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde yatırılarak tedavi alan Arnold chiari tip 2 malformasyonu tanılı, olguların cinsiyet, doğum şekli, gestasyonel hafta, doğum ağırlığı, eşlik eden ek anomaliler, eğitim durumu, antenatal bakım
ve folik asit kullanımı, yenidoğan dönemindeki operasyonlar, doğum sonrası yenidoğanda gözlenen problemler
ve sekeller gibi postnatal sonuçlar değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’da Ocak 2016
ile Mayıs 2018 tarihleri arasında Arnold Chiari Tip 2 tanısıyla kliniğine yatırılan tüm bebekler bu tek merkezli
retrospektif çalışmaya alındı. Hastalara ait verilere tıbbi kayıtlardan ulaşıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 20 Arnold chiari tip 2 malformasyonu olan olgu dahil edildi. Akraba evliliği hiçbir
olguda yoktu. Gebelerde folik asit kullanımı sadece 2 (%20) olguda mevcuttu. 10(%50) olguda tanı viyabilite
sınırından önce konulmuş ve aile gebelik terminasyonu istemişti. Terminasyonu kabul eden 10 olgudan 4 (%40)
tanesine meningosel/ meningomyelosel eşlik ediyordu. Gebeliğin devamına karar veren 10 olgudan 6 (%60)
tanesine meningosel-meningomyelosel eşlik ediyordu. Olguların medyan gebelik yaşı 37 hafta, ortalama yenidoğan ağırlığı 3117±522 gram, medyan 1.dakika ve 5.dakika APGAR skoru sırasıyla 6 ve 8 idi. Yenidoğanların 6
‘sı erkek (%60), 4’ü kız (%40) idi. Bebekler ortalama postnatal 3. günde opere edildi. %90’nına şant operasyonu
uygulandı. 9 olguda fizik tedavi uygulaması gerektiren hareket kısıtlılığı ve güç kaybı mevcuttu. 7(%70) olguda
bir ekstremitede hareket kısıtlığı ve güç kaybı var iken, 2 (%20) olguda her iki alt ekstremitede hareket ve kas
gücü izlenmedi. Beş (%50) yenioğanda miksiyon ve defekasyon sorunu nedeni ile temiz aralıklı katater uygulaması gereksinimi oluşmuştu.
Sonuç: Yapılan çalışmalardan ve kliniğimizdeki olgulardan da anlaşılacağı gibi NTD olgularında folik asit kullanmama yada düzensiz kullanım öyküleri mevcut. Bu sebepten kliniğimizde değerlendirilen olgulara yüksek
oranda NTD eşlik etmekte.
Anahtar Sözcükler: Arnold-Chiari Malformasyonu; Folik asit; Meningosel; Meningomyelosel; Nöral tüp defekti; Yenidoğan

ABSTRACT

Background: The aim of this study evaluate to properties of patients such as gender, birth type, gestational
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week, birth weight, accompanied additional anomalies, education status, antenatal care and folic acid usage,
neonatal operations, postnatal outcomes.
Material and Methods: All infants were taken to this single center retrospective study who admitted to the
clinic with the diagnosis of Arnold Chiari Type 2 between January 2016 and May 2018 in Karadeniz Technical
University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology.
Results: A total of 20 Arnold chiari type 2 malformation cases were included in the study. There was no
consanguineous marriage. The use of folic acid in pregnancies was only 2 (20%). In 10 (50%) cases the
diagnosis was made before the limit of viability and the family asked for pregnancy termination. Meningocele
/ meningomyelocele were associated with 4 (40%) of 10 cases who accepted the termination. Meningocelemeningomyelocele was associated with 6 (60%) of 10 cases who decided to continue their pregnancy. The
median gestational age of the cases was 37 weeks, mean newborn weight was 3117 ± 522 grams, median
1st minute and 5th minute APGAR score was 6 and 8, respectively. 6 of the newborns were male (60%) and 4
were girls (40%). Babies were operated on average postnatal 3. day. Shunt operation was applied to 90%. In 9
cases, there was limitation of movement and loss of power which necessitated physical therapy. 7 (70%) had
limb movement limitation and power loss while 2 (20%) had no movement and muscle strength in both lower
limbs. Five (50%) newborns required the application of intermittent clean catheters with the reason of mass
and defecation problem.
Conclusion: There was an irregular use history and not using of folic acid in NTD cases as it is understood from
the studies done and the events in our clinic. In this respect, the cases evaluated in our clinic are accompanied
by NTD at a high level.
Keywords: Arnold-Chiari Malformation; Folic asit; Meningolsel; Meningomyelosel; Neural tube defect;
Newborn
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GİRİŞ
1891 yılında Hans Chiari tarafından posterior kranial
fossa yapılarının spinal kanal içerisine doğru yer
değiştirmesi
Chiari Malformasyonu (CM) olarak
tanımlanmış ve yayınlamıştır. Meningomyelosel
(MM) ile birlikte hind-brain sarkması olan bir çocuk
bildirilmesi üzerine Arnold tarafından “ArnoldChiari Malformasyonu” olarak tekrar tanımlanmıştır.
Etyolojisini açıklamak için bir çok teori ileri sürülen CM,
edinsel nedenlerden dolayıda görülebilmektedir(1).
Nöral tüp defektleri (NTD) santral sinir sistemi
anomalilerinin yaklaşık %60’ını teşkil eden ve embriyoda
nöral tüpün tam olarak kapanmaması nedeniyle oluşan
merkezi sinir sistemi anomalilerindendir. NTD konjenital
kalp hastalıklarından sonra ikinci en sık majör doğumsal
anomalidir (2). Hastalığın risk faktörleri arasında
önceki NTD doğum öyküsü, nöral tüp defektli partner,
yakın akrabalarda nöral tüp defekti varlığı, folik asit
eksikliği, tip 1 diabetes mellitus, obezite gibi medikal
risk faktörleri ve pestisit, radyasyon, kurşun, anestezik
ajan maruziyeti, maternal ateş ve sigara kullanımı gibi
medikal olmayan risk faktörleri söz konusudur (3-5).
Nöral tüpün kapanmasında bir amino asit olan metiyonin
kullanılmakta ve nöral tüpün kapanmamasından
metiyonin eksikliği sorumlu tutulmaktadır. Vücutta
normalde metiyonin sentetaz enziminin rol aldığı
tepkimeyle homosistein, metiyonine dönüşmekte, bu
enzimatik reaksiyon da ayrıca metiltetrahidrofolat ve
kofaktör olarak da metil kobalamin gerektirmektedir.
Bu aşamada folik asit kullanılmasıyla homosisteinin,
metiyonine dönüşümünde metil vericisi olarak görev
yapan 5- metiltetrahidrofolat sağlanarak anomalinin
oluşması engellenmektedir (6, 7). Prekonsepsiyonel
dönemde yeterli folik asit tüketiminin NTD’nin
sayısında azalma sağlayabildiğine dair veriler elde
edilmiştir (8). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gebe olmayan
kadınların ve yetişkinlerin günlük folik asit kullanımını
170 mcg olarak önerirken, NTD üzerindeki etkisini göz
önünde bulundurarak bu miktarı gebelikte 370-470
mcg, emzirme döneminde 270 mcg olarak belirlemiştir
(9).
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klinik verilerini ve doğum sonrası sonuçlarını sunmayı
amaçladık.

MATERYAL ve METOT
Bu çalışmada Ocak 2016 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında
Anabilim Dalımıza ait doğumhanede yatırılarak tedavi
alan Arnold chiari tip 2 malformasyonu tanılı, olgular
üzerinde retrospektif olarak uygulandı. Olguların
cinsiyet, doğum şekli, gestasyonel hafta, doğum ağırlığı,
eşlik eden ek anomaliler, eğitim durumu, antenatal
bakım ve folik asit kullanımı, yenidoğan dönemindeki
operasyonlar, doğum sonrası yenidoğanda gözlenen
problemler ve sekeller, not edilerek değerlendirildi.

BULGULAR
Toplam 20 fetusta Arnold Chiari Malformasyonu Tip
2 mevcuttu. Tüm olgularda tanı prenatal dönemde
konulmuştu. Akraba evliliği hiçbir olguda yoktu.
Gebelerde folik asit kullanımı sadece 2 (%20) olguda
mevcuttu. 5 olguda (%20) ek olarak club foot anomalisi
mevcuttu. 10(%50) olguda tanı viyabilite sınırından
önce konulmuş ve aile gebelik terminasyonu istemişti.
Terminasyonu kabul eden 10 olgudan 4 (%40) tanesine
meningosel/ meningomyelosel eşlik etmekte iken
6 (%60) olguda ise sipinal disrafizm mevcut olup
meningomyelosel kesesi saptanmadı ( Tablo 1 ).
Tablo 1 Nöral tüp defektli olguların klinik özellikleri (n=20)
Medyan gebelik haftası

37

22

Antenatal folik asit kullanımı, n

2

1

Akraba evliliği, n

0

0

Fetal anomali öyküsü, n

0

0

Tanı anında medyan gebelik haftası

22

22

Cinsiyet, n ( Erkek/Kız)

6/4

7/3

6
2
0

3
3
1

Eşlik eden anomali
Meningosel/meningomyelosel
Club foot
Bilateral pelviektazi

Spinal disrafizm çocuk ve erişkin dönemde majör
sakatlıkların en önemli sebebini oluşturmaktadır. Biz
bu çalışmada kliniğimizde Arnold chiari tip 2 tanısı
almış olguların prenatal ve postnatal dönemdeki
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Tablo 2. Nöral tüp defektli doğan olguların klinik özellikleri ve
yenidoğan sonuçları (n=10)
Medyan gebelik haftası

37

Antenatal folik asit kullanımı, n

2

Akraba evliliği, n

0

Fetal anomali öyküsü, n

0

Tanı anında medyan gebelik haftası

22

Cinsiyet, n ( Erkek/Kız)

6/4

Ortalama yenidoğan ağırlığı (gram)

3117±522

Medyan 1. Dk /5.dk APGAR

6/8

Yenidoğanın operasyon zamanı, (gün)

3

Geçirilen operasyon sayısı

3

Eşlik eden anomali
Meningosel/meningomyelosel
Club foot

6
2

Yenidoğan sonuçları , n
Mortalite
Miksiyon/defekasyon problemi
Alt ekstremite hareket kısıtlılığı

0
2
9

10 (%50) olguda ise aile gebeliğin devamına karar
vermişti. Bu 10 olgudan 6 (%60) tanesine meningoselmeningomyelosel eşlik etmekte iken, 4 (%40) olguda
spinal disrafizm mevcuttu. Menigomyelosel kesesi
yoktu. Olguların medyan gebelik yaşı 37 hafta,
ortalama yenidoğan ağırlığı 3117±522 gram, medyan
1.dakika ve 5.dakika APGAR skoru sırasıyla 6 ve 8 idi.
Yenidoğanların 6 ‘sı erkek (%60), 4’ü kız (%40) idi.
Yenidoğan yoğun bakım servisinde takip edilen bebekler
ortalama postnatal 3. günde opere edildi. 10 olgudan
9’una (%90) şant operasyonu uygulandı. Yenidoğan
ve süt çocukluğu dönemi takiplerinde mortalite
görülmezken sadece bir olguda bacak hareketleri ve
kas güçleri açısından sorun saptanmadı. 9 olguda
fizik tedavi uygulaması gerektiren hareket kısıtlılığı ve
güç kaybı mevcuttu. 7(%70) olguda bir ekstremitede
hareket kısıtlığı ve güç kaybı var iken, 2 (%20) olguda
her iki alt ekstremitede hareket ve kas gücü izlenmedi.
Beş (%50) yenioğanda miksiyon ve defekasyon sorunu
nedeni ile temiz aralıklı katater uygulaması gereksinimi
oluşmuştu.

TARTIŞMA
İlk olarak 1883’de Cleland tarafından tanımlanan CM,
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1891 yılında Hansvon Chiari tarafından sınıflandırılmış
ve yayınlanmıştır (1). Julius A. Arnold 1894’de ard
beyin herniasyonu olan miyelodisplastik bir hasta
tanımlamıştır. Schwalbe 1907 yılında bu malformasyona
Arnold’un adını eklemiş böylece Arnold-Chiari
Malformasyonu (ACM) tanımı doğmuştur. Bu tanım
genellikle Chiari Malformasyonu Tip II (CM 2) için
kullanılmaktadır. Bazı yazarlar da Chiari Malformasyonu
Tip I (CM 1)’i erişkin formu, spinal disrafizmin eşlik
ettiği CM 2 ve Chiari Malformasyonu Tip III (CM 3)’ü
çocuk formu şeklinde sınıflandırmaktadır. (10), (11)
Chiari malformasyonu Tip IV (CM 4) diğer tiplerle ilişkisi
olmayan serebellar hipoplaziyi tanımlayan bir terimdir.
Erişkin tip olarak kabul edilen CM 1 en çok görülen
tipi olup; serebellar tonsillerin aşağı, spinal kanala
doğru herniasyonu ile karakterizedir. Anomali, baş
ve ekstremite ağrıları, %15-20’sinde alt kranial sinir
tutulumuna bağlı olarak vokal kord paralizi, vertigo,
hipoestezi, ekstremitelerde güçsüzlük gibi silik ve
değişik belirtiler gösterebilir. Tanı bu nedenlerden
dolayı genellikle zordur ve gecikmiştir (12). Kadınlarda
erkeklere göre daha biraz daha sıktır özellikle 3.-4.
Dekatta sıktır (13-16). CM 2, etiyolojiyi ve patolojiyi
en uygun açıklayan teoriler 1989’da Mclone ve
Knepper in ileri sürdüğü birleşik teori; Primer kapanma
defektif nöral tüpün sekonder rüptürüdür.(11). CM
2 hemen hemen istisnasız spinal disrafizmin eşlik
ettiği ve çocuklarda görülen formudur. Tüm spinal
disrafizmlerin %32’sinde CM 2 mevcuttur (17). CM 3
kranyoservikal bölgedeki bir kese (alt oksipital veya üst
servikalensefalosel) içine arka fossa yapılarının büyük
kısmının (serebellum, beyin sapı, medülla) herniasyonu
vardır. Nadir olarak görülen bu malformasyonun klinik
bulguları ağırdır, cerrahi olarak düzeltilmesi zordur ve
gidişi kötüdür. Batı toplumlarında daha sık görülür. Kız
erkek oranı 2-3/1’dir (13, 18, 19). Ensefalosel kesesi
dışında, CM 2’e karakteristik beyin anomalileri de ilave
olarak görülmektedir (20)
CM 4 ağır serebellar aplazi veya hipoplazi ve küçük
bir posterior fossa ile karakterlidir. Fakat diğer
Chiari malformasyonlarından farklı olarak ard beyin
herniasyonu görülmez. Bu form pek çok yazar
tarafından Chiari malformasyonları şemasından
çıkarılmıştır. Bu hastalar çarpıcı radyolojik görüntülerine
rağmen şaşırtıcı olarak iyi görünürler, hafif veya orta
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derecede nörolojik defisitleri vardır. Arka çukurun
küçük olmasıyla, Dandy-Walker malformasyonundan
ayrılabilir. Olgularda önemli bir bulguya neden olmaz
ve tedavi gerektirmez (20,21).
Spina bifida, nöromuskuler disfonksiyona neden olan
bir çeşit doğumsal nöral tüp defektidir (22). Nöral tüp
defektleri (NTD) embriyonel hayatın ilk haftalarında
beyin, spinal kord ve omurgada kapanma hatası
sonucu ortaya çıkan bir grup beyin ve spinal kord
malformasyonudur. Normalde nöral tüpün kapanması
aynı anda beş değişik bölgede, hem baş hem de kuyruk
yönüne doğru düzensiz olarak gerçekleşmektedir.
Tüpün baş bölgesindeki açıklık fertilizasyonun 25.
gününde, kuyruk ucundaki ise 27. günde kapanmaktadır
(23, 24). Her 1000 canlı doğumda 1 oranında meydana
gelmekte olup, bu oran Down Sendromundan sonra en
sık görülen ikinci doğum defekti olarak karşımıza çıkar.
Yapılan çalışmalar genetik, sosyo-ekonomik düzey,
çevresel faktörler, diyete bağlı faktörler, radyasyon,
antikonvülsan ilaçlar, diyabet, hamileliğin ilk
trimesterinde sıcağa maruz kalma gibi pek çok faktörün
spina bifidaya neden olabileceğini göstermiştir (22,
25).
Gizli spina bifida (Spina Bifida Okulta) sıklıkla L5-S1
vertebraların posterior arkında görülen vertebraların
kapanma bozukluğudur. Genellikle bulgu vermez ve
tedavi gerektirmez. Ciltte kıllanma (hipertrikozis),
renk değişikliği görülebilir (26). İnsidansı normal
populasyonda % 20-30 civarındadır. Spinöz proses
yokluğu ve lamina defekti mevcut olup. Meningeal
veya nöral doku herniasyonu gözlenmez iken vertebral
kanalın dışında yer alan yapılar kanal içine doğru yer
değiştirmişlerdir. % 43-95 vakada subkutenöz kitle,
kapiller hemanjiom, gamze ve hipertrikozis gibi bulgular
mevcuttur (27). Spina Bifida Sistika ise orta hatta oluşan
kapanma defektidir. Meningosel, myelomeningosel
ve myeloşisiz olarak 3 gruba ayrılır (28). Myeloşizis;
nörülasyon defekti (nöral tüpün kapanmaması) sonucu
omuriliğin açık kaldığı ve üzerinde epitel örtüsünün
bulunmadığı açık spinal disrafizmdir. Orta hatta
santral kanalın olması gerektiği yerde ince bir yarık
görünmekte ve BOS (Beyin-Omurilik sıvısı) sızmaktadır.
Nörülasyonun tamamlanmadığı omurilik düzeyinin
üzerinde cilt de defektiftir (29, 30). Meningomyelosel
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(MMS); %90 vakada lumbosakral bölgede lokalize
spina bifidanın en ciddi formudur. BOS, meninks ve
nöral yapıların vertebral arkın açık kısmından herni
olmasıyla karakterize, merkezi ve periferal sinir
sistemini etkileyen yaşam boyu ciddi özüre neden olan,
kompleks konjenital defekttir (31). MMS’de nörolojik,
ortopedik ve ürolojik komplikasyonlar görülebilir.
Nörolojik komplikasyonlar başında hidrosefali gelir. Bu
vakalarda hidrosefali görülme oranı % 80-90 arasıdır.
Lezyon ne kadar yukarda ise hidrosefali riski o kadar
fazladır. Hidrosefalinin en sık nedeni Arnold-Chiari
anomalisidir. Meningomyelosel vakalarında en sık
görülen ürolojik sorunlar; nörojen mesane, mesaneden
üretere geri kaçış, yineleyen piyelonefrit ve böbrek
taşları, konjenital böbrek ektopisi ve at nalı böbrek
gibi primer böbrek anomalileridir (26, 31-34). Bizim
çalışmamızda CM 2’li olguların hepsinde hidrosefali
mevcuttu. Postnatal dönemde şant gereksinimi
tüm olgularda oluştu. Bazı olgularda mükerer şant
gereksinimi gerekti. Myelosel ve meningomyelosel
eşlik eden olguların tamamı beyin cerrahisi tarafından
ortalama postpartum 3. günde opere edilerek kese
eksize edildi.
Yapılan bilimsel çalışmalar günlük 0,4 mg folik asit
alan kadınların bebeklerinde NTD olasılığının %40 –
100 oranla düştüdüğünü ortaya koymaktadır (35, 36).
Bazı bilimsel çalışmalar folik asit desteğinin kardiak,
renal, yarık dudak/damak ve ekstremite anomalisi
oluşumunu da önleyebileceğini ortaya koymuştur
(37, 38). Yazımızdaki olguların %60’ına NTD mevcut
iken olguların %80‘i folik asit kullanmamış. Folik asit
kullanan olguların %20’lik kısmın ise düzensiz kullanım
öyküsü mevcut. Yapılan çalışmalardan ve kliniğimizdeki
olgulardan da anlaşılacağı gibi NTD olgularında
yüksek oranda folik asit kullanmama yada düzensiz
kullanım öyküleri mevcut. Bu sebepten kliniğimizde
değerlendirilen olgulara yüksek oranda NTD eşlik
etmekte idi.
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ADLİ
OLGULARIN İNCELENMESİ
The Evaluation of Forensic Cases Applied to the
Orthopedics and Traumatology Outpatient Unit in a
University Hospital
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Amaç: Bu çalışma ortopedi ve travmatoloji polikliniğine başvuran adli olguları demografik özellikler, olay
türleri ve takip açısından değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışma 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihlerinde üniversitemiz hastanesi ortopedi ve travmatoloji polikliniğine başvuran, 115 olgunun dosyaları retrospektif olarak cinsiyet, medeni durum, olay
türü, cerrahi gereklilik ve kırık bölgesi incelenerek tamamlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; ki kare
ve fisher exact testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler sayı ve yüzde olarak sunulmuştur.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 115 vakanın 90 (%78.3)‘ının erkek olduğu, yaş ortalamasının 35.71±17.75
olduğu, 71 (%61.7) ‘inin evli olduğu belirlenmiştir. Polikliniğe başvurular da en fazla trafik kazası (40,%34.8),
darp (32,%27.8) ve düşmenin (21,%18.3) görüldüğü ve 74 vakanın da (%64.3) olay sonrası cerrahi operasyon geçirmediği tespit edilmiştir. Yaralanan bölge açısından bakıldığında alt ekstremite (36,%31.3) ve üst
ekstremite (28,%24.3) en fazla etkilenen bölgeler olarak bulunmuştur.
Sonuç: Adli vakaların daha çok genç-orta yaş grubunda ve erkek olması, bu grubunun iş ve sosyal hayatta daha fazla yer alması ve Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olması ile açıklanabilir. Adli vakaların olay
türlerine bakıldığında en fazla trafik kazasının görülmesi, araç sayılarının artması, sürücülerin dikkatsiz ve
kurallara uymaması, yolların kötü olması ve alkollü araç kullanılması trafik kazalarını artıran nedenler olarak
düşünülebilir. Adli vaka özelliklerinin belirlenmesi adli olayları azaltma ve önlemede, eğitim çalışmalarında
yol gösterici olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Adli tıp; Ortopedi; Travmatoloji
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Objectives: This study was carried out to evaluate the demographic features, event types and follow-up
cases of orthopedic and traumatology policlinic cases.
Material and Methods: One-hundred and fifty five subjects applied to orthopedics and traumatology
outpatient unit of a university hospital were retrospectively included in the study between 1 January 2016
to 31 December 2016. In evaluating the data; chi square and fisher exact test were used. The data obtained
are presented as numbers and percentages.
Results: Of the study population (n=115), 90 cases (78.3%) were male. Average age of the subjects was
35.71±17.75 years. 77.4% of the subjects (n=89) were distributed between 19 to 64 years old. 71 cases
(61.7%) were married at the time of the event. Most common reason for application to outpatient unit
was traffic accident (n=40; 34.8%), followed by assault (n=32; 27.8%), fall (n=21, 18.3%) respectively. 74
cases (64.3%) were not undergone any surgical operation following the index event. In respect to the part
of the body involved, lower extremities (n=36, 31.3%) and upper extremities (n=28, 24.3%) were the most
commonly involved parts respectively
Conclusion: It is very beneficial to obtain knowledge about properties of forensic cases to reduce and
prevent forensic events and also it provides guidence for educational purposes. The reason of male gender
and young-middle age dominances in forensic cases can be explained by demographic and socioeconomical
structures of Turkey where has significant young population with male dominance in workforce and social
life. Traffic accidents consisted of substantial number of the events. Increase in vehicle numbers, careless
drivers who may not follow the rules and regulations, unproper conditions of the roads, alcohol usage
during driving can be assumed as some reasons for high ratio of traffic accidents among forensic cases.
Additionally, our institution is on international highway, thus it can be also a factor for this outcome. In
conclusion, it is necessary to carry out further studies to detect the reasons and aspects of forensic cases.
Keywords: Forensic medicine; Orthopedics; Traumatology
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GİRİŞ
Şiddet, kazalar, cinsel taciz ve bireylerin yaşam ve sağlık
düzeylerini tehdit eden birçok travma türü toplumlarda
sık görülür. Bir kişi başka bir kişinin sağlığına bilerek
yada bilmeyerek zarar verme amacında olur, böyle
bir durum iddia edilir ya da şüphelenilirse, bu durum
bir adli olgu olarak tanımlanır. Adli olguların önemli
bir kısmı acil durumlar kapsamında yer almaktadır.
Bu nedenle, adli olguların ilk bakım ve tedavisi sıklıkla
acil servislerde yapılmaktadır. Acil servise başvurma
nedenleri arasında adli olaylar genellikle birinci sırayı
oluşturmaktadır. Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler,
delici-kesici alet yaralanmaları (DKAY), trafik kazaları
(TK), düşme, darp olayları, iş kazaları, zehirlenme,
yanıklar, asfiksi, her türlü intihar girişimi, cinayetlerden
kaynaklandığı düşünülen ölümler, ev içi şiddet, cinsel
taciz, istismar acil durum adli olgu örneklerindendir (1).
Literatür
incelendiğinde
yapılan
çalışmaların
çoğunlukla acil serviste yapıldığı görülmektedir (27). Acil servislere başvuran adli olguların ilk kayıtları,
burada çalışan sağlık personellerince yapılmaktadır.
Adli olguları değerlendiren sağlık personeli,
hastayı gerekirse konsültasyon yada poliklinik
muayenesine yönlendirmektedir. Ülkemizde en
çok görülen adli olguların, TK olması nedeniyle acil
servis sonrası hasta takipleri genellikle ortopedi ve
travmatoloji polikliniğince yapılmaktadır. Bu nedenle
Çalışmamamızda ortopedi ve travmatoloji polikliniğine
başvuran adli olguları demografik, olay çeşidi ve takip
acısından değerlendirmek istedik.

GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışma1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihlerinde
Bozok üniversitesi tıp fakültesi hastanesi ortopedi
ve travmatoloji polikliniğine başvuran 115 olgunun
dosyaları retrospektif olarak cins, yaş, medeni durum,
olay cinsi, cerrahi gereklilik ve kırık bölgesi açısından
incelenmiştir. Kurum izni ve Bozok üniversitesi
etik kurulundan, etik kurul izni alınmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde; ki kare ve fisher exact testi
kullanılmıştır. Elde edilen veriler sayı ve yüzde olarak
sunulmuştur.

BULGULAR
Çalışmaya üniversitemiz hastanesi ortopedi ve
travmatoloji polikliniğine 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016
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tarihlerinde adli olgu kaydı tutulan ve dosyasına ulaşılan
115 hasta dahil edilmiştir. Adli olguların %21.7’si (25)
kadın, %78.3’ü (90) erkek idi. Aynı tarihlerde ortopedi
ve travmatoloji polikliniğine başvuran toplam hasta
sayısı 17.222 olup, bu hastaların 7346’sı erkek, 9876’sı
kadındır. Polikliniğe adli olgu ile gelen ve gelmeyen
hastalar cinsiyet açısından incelendiğinde adli olgu ile
cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
olduğu bulunmuştur (p<0.001). Adli olguların yaş
ortalaması 35.71 ± 17.75 idi. Adli olguların yaş gruplarına
göre dağılımı incelendiğinde; en çok %77.4 (89 olgu)
ile 19-64 yaş grubundaki bireylerin başvurduğu, en az
başvurunun ise %6.1 (7 olgu) ile 65 yaş ve üzerindeki
yaşlı bireylerde görüldüğü belirlenmiştir (Tablo 1).
Adli olay türlerine bakıldığında TK %34.8 (40 olgu) ile
birinci sırada, darp %27.8 (32 olgu) ile ikinci sırada
ve düşme %18.3 (21 olgu) ile üçüncü sırada yer aldığı
bulunmuştur (Tablo 1).
Tablo 1: Tanımlayıcı Özellikler
Sayı

Yüzde (%)

19
89
7

16.5
77.4
6.1

25
90

21.7
78.3

71
41
3

61.7
35.7
2.6

38
21
17
39

33.0
18.3
14.8
33.9

40
32
7
21
5
1
9

34.8
27.8
6.1
18.3
4.3
0.9
7.8

Var
Yok

41
74

35.7
64.3

Toplam

115

100

Yaş
0-18
19-64
65 ve üzeri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Medeni Durum
Evli
Bekar
Diğer (Boşanmış veya Dul)
Mevsim
Sonbahar
Kış
İlkbahar
Yaz
Olay Türü
Trafik kazası*
Darp
Kesici-Delici Alet Yaralanması
Düşme
Ateşli Silah Yaralanması
Elektrik Çarpması
Bilinmiyor
Cerrahi Operasyon Durumu
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Çalışmamızda trafik kazası ve cinsiyet arasında
istatistiksel ilişkinin anlamlı olduğu tespit edilmiş
olup (p=0.041) kadınlarda daha fazla görüldüğü
belirlenmiştir. En çok görülen ikinci olay türü olan darp
da erkeklerde daha çok görülmektedir. Darp ile cinsiyet
arasındaki ilişki de istatistiksel olarak anlamlıdır
(p=0.035). Tablo 1’de de görüldüğü üzere %7.8 (9)’inin
adli kayıtları tutulurken, olay türünün belirtilmemiş
olduğu tespit edilmiştir.

Adli olguların 41 kişi (%35.7)’sinin servise yatırılarak
cerrahi müdahale kaydı yapılmıştır. Adli olgularda ex
kaydına rastlanmamıştır.
Olaylarda yaralanan bölgeler değerlendirildiğinde
%31.3 (36) ile en çok alt ekstremiteler de yaralanma
olduğu, bunu %24.3 (28) ile üst ekstremitelerin takip
ettiği bulunmuştur. Kayıtlardaki %16.5 (19)’lik dilimde
ise yaralanan bölgenin neresi olduğu belirtilmemiştir
(Tablo 3). Çalışmamızda yaralanan bölge ile olay
türü arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olup
olmadığını değerlendirdiğimizde, kesici delici alet
yaralanmaları ile üst ekstremite yaralanmaları arasında
istatiksel anlamlılık (p=0.037) bulunmuştur (tablo 3).

Çalışmamızda adli olay türleri ve yaş dağılımı
karşılaştırıldığında, tüm yaş aralığında en sık trafik
kazası görülürken, darp, ateşli silahyaralanması ve delici
kesici alet yaralanması en fazla 19- 64 yaş aralığındaki
bireylerde görüldüğü tespit edilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Yaş Dağılımına Göre Olay Türleri
YAŞ
OLAY TÜRÜ

0-18
Sayı

19-64

65 ve üzeri

Yüzde(%)

Sayı

Yüzde(%)

Sayı

Yüzde(%)

Trafik kazası 8

42.1

29

32.6

3

42.8

Darp

15.8

27

30.3

2

28.6

Kesici1
Delici Alet
Yaralanması

3

5.3

6

6.7

0

0

Düşme

4

21.1

15

16.9

2

28.6

Ateşli
Silahla
Yaralanma

3

15.8

2

2.2

0

0

Elektrik
Çarpması

0

0

1

1.1

0

0

Bilinmiyor

0

0

9

10.1

0

0

Toplam

19

100

89

100

7

100

Sayı

Yüzde (%)

Alt ekstremite
Üst ekstremite
Baş-boyun
Batın
Çoklu vücut travması
Bilinmiyor

36
28
15
3
14
19

31.3
24.3
13.0
2.7
12.2
16.5

Toplam

115

100

Tablo 3. Yaralanan Bölge Dağılımı
Yaralanan Bölge
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TARTIŞMA
Çalışmamızda adli olguların %78.3’ ünün (90 olgu) erkek
olduğu ve olguların 19-64 yaş aralığında yoğunlaştığı
bulunmuştur. Olguların yaş ortalaması 35.71 ± 17.75
idi. Verilerimizin literatür verileri ile uyumlu olduğu
belirlenmiştir (4,6-12).
Ortopedi polikinik muayenelerine gelen hastaların
%57.3’ü (9876) kadın iken, adli olayların genç yaş
grubunda ve erkeklerde sık görülmesi yüksek riskli
işlerde çalışmaları, trafikte daha fazla bulunmaları,
öfke kontrol problemleri ve alkol - madde bağımlılık
oranlarının yüksek olmasına bağlı olabilir.
Adli olay türleri incelendiğinde ilk sırada %34.8 ile TK’ları
gelmektedir. Yapılan diğer çalışmalarda da TK’ları en sık
görülen adli olay türü olarak bulunmuştur (2,4,6,7,9).
Türkiye trafik kazalarında dünya sıralamasında üst
sıralarda yer almaktadır. Bu kazalarda oluşan ölüm
ve yaralanma sayısının fazla olması trafik kazalarını
önemli bir halk sağlığı problemi haline getirmektedir.
Araç sayılarının artması, sürücülerin dikkatsiz olması
ve kurallara uymaması, yolların kötü olması dışında
alkollü iken araç kullanılması trafik kazalarının önemli
nedenlerinden olduğu söylenebilir. Ayrıca hastanenin
şehirlerarası bir yol üzerinde bulunması sebebiyle
trafik kazalarının daha fazla görüldüğü söylenebilir.
Çalışmamızda TK ve cinsiyet arasındaki istatistiksel
ilişkinin anlamlı olduğu tespit edilmiş olup (p=0041)
kadınlarda daha fazla görüldüğü belirlenmiştir. Bunun
nedeni de kadınların genellikle çocukları ile birlikte
arka koltukta oturup emniyet kemeri takmamaları
olabileceği gibi, Yozgat ilinde kadın sürücü geçmişinin
çok uzun yıllara gitmemesinden kaynaklı olabilir.
Çalışmamızda ortopedi ve travmatoloji polikliniğine
başvuran adli olgular arasında darp da önemli bir
yer tutmaktadır. Yapılan benzer çalışmalarda da darp
olgularının %19.04, %26.4, %5.14 olduğu bulunmuştur
(5,7,13). Çalışmamızda literatürle uyumlu olup, darbın
%27.8 ile ikinci sırada olduğu, özellikle 19-64 yaş
aralığındaki bireylerde ve erkeklerde daha sık görüldüğü
(p=0,035) belirlenmiştir. Bunun nedeni erkeklerin öfke
yönetiminde başarısız olması ve stresle baş etmede
uygunsuz yöntemler tercih etmeleri, yeterli destek
kaynaklarının bulunmayışı, stresli ortamlarda çalışma,
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sosyoekonomik yetersizlikler ve madde bağımlılığı
olabilir.
Yaralanan bölge açısından değerlendirildiğinde %55.6
ile en fazla ekstremite yaralanmalarının meydana
geldiği bulunmuştur. Seviner ve ark. (2013)’nın acil
serviste yaptığı çalışmada da %41 ile en fazla ekstremite
yaralanmasının olduğu belirlenmiştir. Acilde yapılan
diğer çalışmada adli olguların %18.8’inde ekstremite
yaralanmasının olduğu bulunurken, bir başka çalışmada
da %72 oranında ekstremite yaralanmalarının
olduğu bildirilmiştir (7,8). Çalışmamızda ekstremite
yaralanmalarının fazla olması, hastanenin merkezi
konumu nedeniyle, basit travmalı hastaların sık
başvurmasına bağlı olabilir.
Çalışmada hastaların %9 nu8n yaralanma bölgesi
kayıtlarda tespit edilmemiş olup, adli olgular
belirlendikten sonra düzenli kayıtların tutulması adli
olayla ilgili gerekli verilere ulaşarak planlama yapılması
açısından oldukça önemli olduğu daha önceki
araştırmalarda da tespit edilmiştir (14).
Çalışmamızda ayaktan tedavi edilen olgu sayısı
%64.3 bulunmuştur. Seviner ve ark.’nın (2013)’nın
çalışmasında da adli olguların çoğunun yatışı
yapılmaksızın, ayaktan tedavi edilerek taburcu edildiği
tespit edilmiştir. Çalışmamızda elde ettiğimiz bu bulgu
da literatürle uyumludur.

SONUÇ
Sonuç olarak adli vakaların daha çok genç-orta yaş
grubunda ve erkek olması, bu grubunun iş ve sosyal
hayatta daha fazla yer alması ve Türkiye’nin genç bir
nüfusa sahip olması ile açıklanabilir. Adli vakaların
olay türlerine bakıldığında en fazla trafik kazasının
görülmesi, araç sayılarının artması, sürücülerin
dikkatsiz ve kurallara uymaması, yolların kötü olması
ve alkollü araç kullanılması trafik kazalarını artıran
nedenler olarak düşünülebilir. Trafik kazalarını
azaltmada kişisel koruyucu önlemlerin, yanı sıra yeni
geliştirilen teknolojik araçların kullanımı ve kuralların
uygulanması ile yol yapılması konusundaki ülke
politikaları da önemlidir. Adli olayların genel özellikleri
hakkında bilgi sahibi olunması, koruyucu önlemler
almada, riskli grupları belirlemede, eğitim faaliyetlerini
yürütme de son derece önemlidir.
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Adli vaka özelliklerinin belirlenmesi adli olayları
azaltma ve önlemede, eğitim çalışmalarında yol
gösterici olacaktır. Konuyla ilgili daha fazla etiyolojik ve
tanımlayıcı araştırmaya ihtiyaç vardır.

ÖNERİLER
• Trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hakkında
eğitimler düzenlenip, kamu spotlarıyla farkındalığın
arttırılması sağlanabilir.
• Kazaları azaltmada yeni geliştirilen araç teknolojilerinin
kullanımının yaygınlaştırılması sağlanabilir.
• Özellikle erkeklerin katılımının sağlanacağı öfke
yönetimi eğitimleri düzenlenebilir.
• Alkol ve madde kullanımını azaltmaya yönelik
faaliyetlerin artırılması sağlanabilir.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, disleksili çocukların aktivite rutinlerinde ev okuryazarlık ortamının
rolünü incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Pediatri Ünitesi’ne gelen ve yaşları
6-12 (8,2±1,5) arasında değişen 158 çocuğun (55 kız) aileleri sosyal-demografik forma ve aktivite
rutinlerini incelemek için yürütücü fonksiyonlar ve aktivite rutin ölçeği anketine cevap verdi. Demografik forma göre yaş ve cinsiyet, bireysel faktörler olarak sorulurken; ebeveynlerin eğitim ve
istihdam durumu, “ev okuryazarlık çevresi” olarak sorulmuştur.
Bulgular: Çoklu doğrusal regresyon analizine göre, bireysel ve çevresel faktörlerin yürütücü fonksiyonları yordamadığı bulunmuştur (p> 0,05).
Sonuç: Disleksi nöro-gelişimsel bir problem olduğu için ev okuryazarlık ortamının etkisinin olmadığını düşünmekteyiz. Gelecekteki çalışmalar, disleksili çocukların savunmasız olduğu bilinen nöronal sistemlere farklı bireysel ve çevresel etkenlerin etkisini netleştirmeyi ve bilhassa bilişsel işlev
üzerindeki etkisini açıklığa kavuşturmayı amaçlamalıdır.
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ABSTRACT
Objectives: The aim of this study is to analyze the occupational routines in children with dyslexia
and the role of home environment in the occupational routines of children with dyslexia.
Materials and Methods: 158 children (55 girls),aged between 6-12 years (8.2±1.5) from Hacettepe
University Department of Occupational Therapy pediatric unit answered to a social-demographic
form and executive function and occupational routines scale. According to the form, age and
gender were asked as an individual factors while parent’s education and employment asked as an
home literacy environment factors.
Results: According to multiple linear regressions, neither individual nor environmental factors we
predictor for executive functions (p>0.05).
Conclusion: Since dyslexia is a neurodevelopmental problem, it may not influences by home
literacy environment. Future study should aim to further clarify the effect of different individual
and environmental factors on neuronal systems known to be defenseless for children with
dyslexia and, in particular, to clarify its effect on executive and cognitive function.
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GİRİŞ
Günlük rutinler hayatımızı organize eder; rollerimiz ve
sorumluluklarımızı tanımlar. Gün içinde belirli somut
hedefleri başarmamızda, yemek zamanı, yatma zamanı
ve serbest zaman aktiviteleri gibi bir takım rutinlerimiz
mevcuttur (1, 2). Bebeklik ve okul öncesi dönemde
belirli rutinlere sahip çocukların daha sağlıklı olup,
davranışlarını daha iyi düzenleyebildiği belirtilmektedir
(3). Günlük rutin oluşturmada çocuklar ebeveynleri
tarafından desteklenirken, bazı çocuklar kendi
rutinlerini yerine getirerek destek düzeyini azaltabilirler
(3-6). Günlük rutinler; planlama, yönetme, dikkati
sürdürme ve organize olma gibi yetenekleri gerektirir
(7). Bu yetenekler; çatısını “yürütücü fonksiyonların”
oluşturduğu, amaca yönelik davranışı düzenleyen
bilişsel becerilerdir (8-9). Yürütücü fonksiyonlar;
dürtü kontrolü, çalışma belleği ve bilişsel esneklik
olmak üzere 3 temel yapıdan oluşmaktadır (10).
Yürütücü fonksiyonlar, dış destek olmayan karmaşık
durumlarda daha çok çalışarak bireyin davranışlarını
geliştirmesi için bireye yardım eder (11). Yürütücü
fonksiyonlarla ilgili becerileri (planlama, organizasyon,
dürtü kontrolü, zaman yönetimi vb.) kazandığında
çocuk, yaşı ile bağlantılı görevleri daha bağımsız bir
şekilde yönetebilir (12). Ancak eksikliğinde, sosyal
ve davranışsal başarısızlık ile çeşitli yaşam alanlarına
katılımı olumsuz etkilediği görülür (13). Yürütücü
fonksiyonlardaki sıkıntıların yanı sıra dış rehberlik
eksikliği de, çocuğun rutinlerini yönetmesinde
başarısız olmasına neden olabilir. Günlük rutinlerde
etkili olan yürütücü fonksiyon bozuklukları çeşitli
nöro-gelişimsel bozukluklarda (dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu, otizm vs) görülmektedir.
Bunlardan biri de disleksi’dir. Yürütücü fonksiyonlarda
görülen problemler nedeni ile bu çocukların akademik
becerilerinin yanı sıra günlük yaşam rutinlerinin de
olumsuz etkilenebileceği düşünülmektedir.
Bununla birlikte çocuğun gelişimi ile doğrudan ilişkili
olan aktivite rutinlerine çevresel faktörlerin katkısının
anlaşılmanın önemli olduğu düşünülmektedir (14,
15). Morton ve Frith yaptıkları araştırmada disleksili
çocukların davranışlarına bilişsel problemlerin eşlik
ettiğini ve bu davranışların çevresel etkileşimlere bağlı
olabileceğini belirtmişlerdir (16). Bu çalışma, çevresel
faktörlerin disleksinin bazı semptomlarını azaltmada
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etkili bir faktör olabileceği konusunu desteklemektedir.
Elbro, Borstrom, ve Petersen (17) yaptıkları çalışmada
disleksili ailelerin riskli çocuklarının ayırıcı testlerden
düşük puan aldığını ve çevresel faktörlerin riske
katkı vererek çocukta klasik disleksi profilini ortaya
çıkarabileceğini göstermişlerdir. Uluslararası çalışmalar
çocuğun bireysel özelliklerinin yanı sıra ailesel
faktörlerin (ekonomik durumu, göçmenlik vb) çocukların
davranışlarında etkili olabileceğini göstermiştir (1820). Ayrıca tipik gelişim gösteren çocuklarda ebeveynin
çalışma durumu ve ebeveyn eğitimini ifade eden ev
okuryazarlık ortamının ekonomik faktörler ile birlikte
çocukların akademik becerilerinde bir fark yarattığı
gösterilmiştir (21). Ayrıca yine tipik gelişim gösteren
çocuklarda bu faktörler sağlık ile bilişsel, sosyal ve
duygusal gelişimin önemli bir belirleyicisi olarak kabul
edilmektedir (22). Sonuç olarak, aile ile ilgili koşulların
çocuğun duygusal ve davranışsal zorlukları ile
ilişkilendiren ya da en azından bazı sosyal göstergeleri
kontrol eden araştırmalar mevcuttur, ancak bugüne
kadar sonuçlar kesin değildir (23-24). Ayrıca, tipik
gelişim gösteren çocuklarda etkinliği gösterilmiş olan
ev okuryazarlık çevresinin nöro-gelişimsel bir bozukluk
olan dislekside etkisinin gösterilmesi tedavi, terapi ve
eğitim süreçlerinde uzmanlara yol gösterici olacağı
düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı
disleksili çocukların ev okuryazarlık ortamının (ebeveyn
çalışma ve eğitim durumları) aktivite rutinlerine etkisini
incelemektir.

MATERYAL VE METOT
Katılımcılar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve
Ergen Psikiyatri Polikliniğine 2015-2018 yılları arasında
başvuran 6-12 yaş arasındaki disleksili çocuklardan
oluşan listeden rasgele seçildi. Randomizasyondan
sonra, araştırmacılar seçilen katılımcılara araştırma
hakkında bilgi vermek için iletişim kurdu. Ölçeği
doldurmayı kabul eden aileler ile (n=164) Hacettepe
Üniversitesi Ergoterapi Bölümü pediatri ünitesinde
görüşüldü. Daha sonra kriterlere uymayan (n=4) ve
araştırmaya katılmaya gönüllü olmayan (n=2) çocuklar
çıkarıldığında 158 çocuk ile araştırma başlatılmıştır.
Araştırmaya dahil etme kriterleri çocukların disleksi
tanılı olması, sağ el dominant olması; 6-12 yaş arasında
olması, intelligence quotient /zeka katsayısı (IQ)
skorunun 90 ve üzerinde olması, anne ve babanın en az
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okur yazar olmasıydı. Disleksi tanısına eşlik eden başka
bir nörolojik hastalığı olan çocuklar (n=4) ise çalışma
dışı bırakılmıştır. Kontrol grubu olarak da tipik gelişim
gösteren ve yaş, cins ile IQ olarak eşleştirilen 168 çocuk
çalışmaya dahil edilmiştir.
Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan
Etik Komisyonu’nun onayı ile yürütüldü (no: 16-375).
Ailelere onam formu okunarak imzalatıldı; çocuklara
rıza formu okundu. Yaşları 6-12 (8,2±1,5) arasında
değişen 158 çocuğun (55’i kız) aileleri sosyo demografik
forma ve ankete cevap verdi. Forma göre, yaş ve cinsiyet
bireysel faktörler olarak sorulurken ebeveynlerin
eğitim ve istihdamı ev okuryazarlık ortamı olarak
sorgulanmıştır. Aktivite rutinlerini değerlendirmek için
yürütücü işlevler ve aktivite rutin ölçeğinin (YİARÖ)
Türkçe uyarlaması kullanılmıştır.
Yürütücü işlevler ve aktivite rutinleri ölçeği (YİARÖ):
Çocuğun
günlük
rutinlerindeki
performansını
değerlendiren ölçek Fisch ve Rosenblum tarafından
2014 yılında geliştirilmiş (25); 2017 yılında Akyürek
ve Bumin (26) tarafından Türkçe’ye adaptasyonu,
geçerliği ve güvenirliği yapılmıştır. Ölçek, 6-12 yaş
arasındaki çocukların günlük rutinleri yolu ile yürütücü
fonksiyonları aile gözü ile ölçmektedir. Ölçeğin 3 alt
boyutu vardır: sabah ve akşam rutinleri (16 madde),
oyun ve serbest zaman rutinleri (7 madde) ve sosyal
rutinleri (7 madde). Her madde 1 (asla)- 5 (her
zaman) arasında puanlanır. Yüksek puan çocuğun
iyi performansını gösterir. 30 soru 15 dakikadan
kısa bir sürede tamamlanabilir. Testin orijinalinin ve
Türkçesinin test tekrar test güvenirliği sırasıyla (0,83;
0,92) yüksektir (25, 26).
İstatistiksel analiz: Verilerin istatistiksel analizlerinde
SPSS 23.00 programı kullanılmıştır. Ölçümle belirlenen
değişkenler, ortalama standart sapma (X±SS) olarak
ifade edilmiştir, sayımla belirlenen değişkenler için
yüzde değeri hesaplanmıştır.
G*Power 3.1.3 programı kullanılarak çoklu regresyon
için power analizi yapılmıştır. Bu analiz için genel
olarak standart kabul edilen alfa seviyesi olarak
0,05 ve beta seviyesi olarak 0,10 (güç seviyesi 0,90)
değerleri kullanılmıştır. Uygun örneklem sayısının
belirlenmesinde Power Analizi uygulanmıştır. Disleksili
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çocuklara bilişsel terapi eğitiminin etki büyüklüğü 0,50
alınarak, %90 güçle ve 0,05 α hata katsayısı ile grup
başına en az 150 çocuk olacak şekilde bu çalışmanın
örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır (KMO:0,82). Her
grubun yürütücü fonksiyonlar ve aktivite rutinleri testi
puan ortalamalarını karşılaştırmak için bağımsız gruplar
t testi kullanılmıştır. Ayrıca ev okuryazarlık ortamının
aktivite rutinlerinin yordayıcısı olup olmadığını
belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır.

BULGULAR
Çocukların yaş ortalaması 8,27± 1,50 yıl olup, %
34,8’i kız idi. Ayrıca annelerinin %38’i ; babalarının
%34’ü lise mezunu iken annelerinin % 40,6’sı çalışıyor,
babalarının % 93,1’i çalışıyordu. Wechsler Çocuklar
için Zeka Ölçeği-geliştirilmiş formu (WÇZÖ-G) puanları
ortalaması 101,07± 10,30 idi (Tablo 1).
YİARÖ’ni geliştiren araştırmacılar ortalamadan 1
standart sapma puanı çıkararak kesme puanı elde
etmişlerdir. 6 yaş üzeri çocuklar için kesme puanlarını
da makalelerinde göstermişlerdir. Buna göre, 6 yaş üstü
için YİARÖ toplam ve her bir alt ölçeğin kesme değerleri
ve disleksili ve tipik gelişim gösteren çocukların puanları
hesaplanmıştır. Tipik gelişim gösteren çocukların
puanlarının kesme puanlarının üzerinde olduğu ancak
disleksili çocukların puanlarının kesme puanlarının
altında kaldığı görülmektedir (Tablo 2). Bunun yanı
sıra, disleksili çocuklar ile tipik gelişim gösteren kontrol
grubunun aktivite rutinleri puanları karşılaştırması
için yapılan bağımsız t testi sonrasında bu iki grubun
aktivite rutinlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklı
olduğu bulundu ve kontrol grubunun aktivite rutinleri
puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. (Tablo
3).
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Tablo 1. Bireylerin demografik özellikleri
Disleksili
çocuklar (n=158)

Kontrol grubu
(n=167)

p

Yaş (yıl);
mean±SS (min-max)

0,47
8,27± 1,50 (7-12)

10,13± 1,34 (7-12)

101,07± 10,30 (90-135)

102,17± 11,30 (90-135)

103 (65,2)
55 (34,8)

108 (64,7)
59 (35,3)

0,92

46 (29,0)
60 (38,0)
52 (33,0)

103 (61,7)
28 (16,7)
36 (21,6)

0,001**

55 (35,0)
53 (34,0)
47 (30,0)

79 (47,5)
55 (33,1)
33 (19,4)

0,001**

68 (40,6)
88 (56,4)

20 (12,5)
147 (87,5)
0 (0)

0,001**

146 (93,1)
12 (6,9)

149 (88,9)
11 (6,8)
7 (4,3)

0,58

WÇZÖ-G;
mean±SD (min-max)

0,81

Cinsiyet; n(%)
Erkek
Kız
Anne eğitimi; n(%)
İlkokul
Lise
Üniversite
Baba eğitimi; n(%)
İlkokul
Lise
Üniversite
Annenin iş durumu; n(%)
Çalışıyor
Çalışmıyor
Babanın iş durumu; n(%)
Çalışıyor
Çalışmıyor

Kontrol Grubu: tipik gelişim gösteren çocuklar; WISC-R: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-geliştirilmiş formu
*p<0,05; p<0,001
Tablo 2. Disleksili çocukların aktivite rutinleri kesme skorları
Kesme puanı
(Mean-1SS)
≥6 yaş

Disleksili çocuklar

Kontrol grubu

YİARÖ;

3,04

2,58

3.47

Sabah Akşam Rutinleri;

3,66

2,37

3.26

Oyun ve serbest zaman rutini;

3,12

2,56

3.56

Sosyal rutin;

3,35

2,44

3.35

Kontrol Grubu: tipik gelişim gösteren çocuklar; YİARÖ: Yürütücü işlevler ve aktivite rutinleri ölçeği
Table 3: Grupların aktivite rutinlerine göre Bağımsız t-testi ile karşılaştırılması
Disleksili grup

Kontrol grubu

Mean

SS

Mean

SS

t

p

YİARÖ;

3.29

.71

4.07

.60

-8.381

0.001**

Sabah Akşam Rutinleri;

3.18

.81

3.95

.69

-8.254

0.001**

Oyun ve serbest zaman rutini;

3.43

.87

4.22

.66

-9.098

0.001**

Sosyal rutin;

3.25

.81

4.04

.69

-9.098

0.001**

*p<0,05; **p<0,001; YİARÖ: Yürütücü işlevler ve aktivite rutinleri ölçeği; Kontrol Grubu: tipik gelişim gösteren çocuklaR
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Regresyon analizine anne ve babanın hem öğrenim hem de çalışma durumu değişkenleri eklenmiştir. Regresyon
analizinin sonucunda sabah akşam rutinleri, oyun ve serbest zaman rutinleri ve sosyal rutinleri ile YİARÖ puanlarını
etkileyen hiç bir faktör bulunamamıştır (p>0,05). (Tablo 4 ve 5)
Tablo 4. Aktivite rutinleri ve ev okuryazar çevresi için disleksili grubun Çoklu Regresyon analiz sonuçları
t

p

β

F

df

p

Adj. R2

-1,373
-0,160
-1,.349
0,604

0,172
0,873
0,180
0,547

-0,166
-0,018
-0,139
0,058

1,426

5, 157

0,221

0,019

-0,728
1,449
-0,864
0,218

0,468
0,150
0,390
0,864

-0,089
0,167
-0,090
0,021

0,774

5, 157

0,571

-0,010

-0,105
0,116
-0,067
0,017

0,396
0,320
0,527
0,864

-0,105
0,116
-0,067
0,017

0,332

5, 157

0,892

-0,031

-1,154
0,926
-1,116
0,386

0,251
0,356
0,267
0,700

-0,141
0,107
-0,117
0,038

0,769

5, 157

0,574

-0,010

Sabah Akşam Rutinleri;
Anne eğitimi
Baba eğitimi
Anne çalışma durumu
Baba çalışma durumu
Oyun ve serbest zaman rutini;
Anne eğitimi
Baba eğitimi
Anne çalışma durumu
Baba çalışma durumu
Sosyal rutin;
Anne eğitimi
Baba eğitimi
Anne çalışma durumu
Baba çalışma durumu
YİARÖ;
Anne eğitimi
Baba eğitimi
Anne çalışma durumu
Baba çalışma durumu

*p<0,05; YİARÖ: Yürütücü işlevler ve aktivite rutinleri ölçeği
Tablo 5. Aktivite rutinleri ve ev okuryazar çevresi için kontrol grubun Çoklu Regresyon analiz sonuçları
t

p

β

F

df

p

Adj. R2

-1,820
-0,510
-0,567
1,213

0,072
0,611
0,572
0,228

-0,197
-0,053
-0,061
0,114

1,292

4, 162

0,277

0,010

-1,583
1,024
-0,249
1,218

0,116
0,308
0,804
0,226

-0,172
0,107
-0,027
0,115

1,189

4, 162

0,320

-0,007

-0,668
0,637
-0,633
0,418

0,506
0,526
0,528
0,677

-0,074
0,068
-0,069
0,040

0,314

4, 162

0,868

-0,025

-1,516
0,817
-0,546
1,061

0,132
0,416
0,586
0,291

-0,165
0,086
-0,059
0,100

0,967

4, 162

0,429

-0,001

Sabah Akşam Rutinleri;
Anne eğitimi
Baba eğitimi
Anne çalışma durumu
Baba çalışma durumu
Oyun ve serbest zaman rutini;
Anne eğitimi
Baba eğitimi
Anne çalışma durumu
Baba çalışma durumu
Sosyal rutin;
Anne eğitimi
Baba eğitimi
Anne çalışma durumu
Baba çalışma durumu
YİARÖ;
Anne eğitimi
Baba eğitimi
Anne çalışma durumu
Baba çalışma durumu

YİARÖ: Yürütücü işlevler ve aktivite rutinleri ölçeği
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TARTIŞMA
Yakın zamanda yapılan araştırmalar disleksili
çocuklarda özellikle çalışma belleğinde olmak
üzere yürütücü fonksiyonlarda problem olduğunu
belirtmektedir (27). Yürütücü fonksiyonlar duygu,
davranış ve aktivite rutinlerinin düzenlenmesinde
önemli rol oynamaktadır (28). Yürütücü fonksiyonlar
hakkında da bilgi veren aktivite rutinleri ölçeğinin
dislekside yürütücü fonksiyonlar ile ilgilenen
profesyonellere yardımcı olacak bir araç olduğu
belirtilmektedir (26). Bu araştırmanın amacı, disleksili
çocukların aktivite rutinlerini ve ev okuryazarlık
çevresinin aktivite rutinlerine etkisini incelemekti. Bu
çalışmada, disleksili çocuklarda yürütücü fonksiyonları
kapsayıcı aktivite rutinleri ve alt parametrelerinin,
kesme değerinin altında kaldığı görülmektedir. Buna
göre disleksili çocukların yürütücü fonksiyonları ve
aktivite rutinlerinde problem olduğu anlaşılmaktadır.
Literatür bu çocuklarda çalışma belleğini içeren
herhangi bir görevde zorluk yaşayabileceklerini
ve eşzamanlı görevlerde veya ilave talimatlarda
başarısız olabileceklerini belirterek sonucumuzu
desteklemektedir (29, 30). Çalışma belleğinin yanı sıra
sıralama ile ilgili de sorun yaşadıklarını bunun günlük ve
akademik görevlerde zorluğa sebep olduğunu belirten
araştırmalar da mevcuttur (30-32). Zaman oryantasyonu
ile ilgili sorun yaşayan bu çocukların zaman yönetimi,
zamansal ve yönsel (oryantasyon) beceri eksikliğinden
kaynaklı günlük yaşam ve rutinlerinde sorun yaşadığını
belirtilmiştir (33). Bu nedenle bu sonuçtan çıkarımımız
frontal lob ile ilişkili yürütücü fonksiyonların disleksili
çocuklarda aktivite rutinleri ile ilgili problemlerinden
anlaşılabileceği yönündedir. Dolayısı ile bu, uzmanlar,
ailelerin çocukları ile ilgili şikayetlerini dinlerken göz
önüne almaları gereken değerli bir bilgidir.
Diğer bir sonuç ise ev okuryazarlığı çevresinin aktivite
rutinlerinde bir etkisi olmamasıydı. Bu sonuç oldukça
ilginçtir. Çünkü Snowling ve ark. uzun süreli takip
çalışmasında aile riski olan her çocuğun disleksi
olmayabileceğini belirtmekte (34), bunun nedeninin
çeşitli çevresel faktörler olabileceğini savunmaktadır.
Ancak yine de bu oranın oldukça az olduğunu da
belirtmektedir. Bu nedenle bu sonuca göre bizim
çalışmamıza katılan ailelere ait ev okur yazarlık
çevresinin tek başına yeterli olmadığını; diğer çevresel
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faktörlerin (ekonomik durum, kültür ve sosyal çevre
vb.) etkisinin de kontrol altına alınmasını gerektiğini
düşünmekteyiz. Bunun yanı sıra nörogelişimsel bir
bozukluk olan disleksinin biyolojik, nörolojik (35) ve
genetik faktörler (36) ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde
çevresel faktörlerin etkisinin sınırlı olacağı kanısına da
varmaktayız.
Bu çalışmada bazı güçlü yönler ve limitasyonlar
mevcuttur. Katılımcı sayısının oldukça yüksek olması bu
araştırmanın güçlü bir yönü olarak değerlendirilebilir.
Diğer güçlü yönler ise, araştırmada dikkat eksikliği
komorbiditesi olan çocuk dahil edilmemesi ile
sonuçların sadece disleksi tanısı alan çocuklara ait
olması, çalışmada randomizasyon yapılıp, disleksili
grubun kontrol grubu ile karşılaştırılması şeklinde
sayılabilir. Bu araştırmada çocukların aileleri ile
geçirdiği zaman ve ailenin ekonomik durumunun
değerlendirilmemiş olması bu araştırmanın bir
limitasyonu olarak gösterilebilir. İleride yapılacak
çalışmalarda aktivite rutinlerini etkileyebilecek diğer
çevresel faktörlerin araştırılmasını önermekteyiz.

SONUÇ
Sonuç olarak disleksili çocuklarda yürütücü
fonksiyonların etkisi ile aktivite rutinlerinin olumsuz
yönde etkilendiği belirlenmiştir. Ayrıca disleksili
çocuklarda ev okuryazarlığı çevresinin aktivite
rutinlerine etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu
nedenle bu araştırma disleksili çocuklar ile çalışan
öğretmen, doktor ve terapistlerin çocukların
yürütücü fonksiyonlara bağlı aktivite rutinlerinde
problem olduğu ve ev okur yazarlığı çevresinin bu
probleme etkisi olmadığı konusunda bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Bunun yanı sıra terapistlerin bu konu
ile ilgili terapi programlarına günlük yaşam rutinlerini
geliştirici programlar eklemesi önerilmektedir. Gelecek
çalışmalarda ise bu çocukların bilişsel becerilerine
ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel çevrenin etkisinin
incelenmesi faydalı olacağı düşülmektedir.
Teşekkür: Çıkar çatışması yoktur. Bu çalışmada yer alan
tüm çocuk ve ebeveynlerine teşekkür ederiz.
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33. Olivares-García MR, Peñaloza YR, García-Pedroza F, Jesús S,
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DİYAFRAMIN FARKLI PERİYODİK UYARIM
YANITLARINDA ABDOMİNAL İSKEMİREPERFÜZYONUN YARATTIĞI DEĞİŞİMLER
Changes in Different Periodic Stimulation Responses of
Diaphragma
Seçkin TUNCER

ÖZET
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
Eskişehir

Seçkin TUNCER, Dr. Öğr. Üyesi

Amaç: Abdominal aort anevrizması tedavisinin deneysel bir modeli olan abdominal iskemi-reperfüzyon kardiyolojik, solunumsal, renal ve üremeyle ilgili ikincil fonksiyon bozukluklarına neden olmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışma ile ikincil bir komplikasyon olarak gelişen solunumsal fonksiyon bozukluğunun altında yatan
diyafram kası mekanik özelliklerinde meydana gelen olası değişimlerin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla gerçekleştirilen deneylerde 16 adet wistar albino türü sıçan kullanılmıştır. Abdominal aortanın infrarenal bölgesinden vasküler klip ile 30 dakika iskemi, klip kaldırılarak 2 saat reperfüzyon
gerçekleştirilen grup I/R olarak adlandırılırken, yalnızca insizyon gerçekleştirilen kontrol grubu ise KON olarak
adlandırılmıştır. Sıçanların diyafram kasları frenik sinirleriyle birlikte izole edilerek in vitro kasılma ölçüm deneyleri gerçekleştirildi. Uyarım 25 Hz sabit ve frekansı 25-50 Hz aralığında değişen supramaksimal uyaranlarla
yapıldı.
Bulgular: Tepe Değeri (TD, N), Alt Değer (AD, N), Gevşeme Miktarı (GM, N) verileri I/R grubunda anlamlı olarak
azalmış bulunurken, Kasılma Süresinde (KS, ms) anlamlı (p<0,05) bir fark görülmedi. Uyarım frekansı artırılarak
yapılan ölçümlerde ise TD her frekansta azalmış bulunurken, AD 35 Hz’den yüksek, GM ise 40 Hz’den düşük
uyarım frekanslarında anlamlı olarak azalmış bulundu (p<0,05).
Sonuç: Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile abdominal iskemi-reperfüzyon sonucunda oluşan solunumsal fonksiyon
bozukluğunun diyaframın mekanik özelliklerinin değişiminden kaynaklandığını gösterilmiştir. Bu durum ise
hücre metabolizmasındaki bozulmalardan ve dolayısıyla Ca++ homeostazında meydana gelen değişimlerden
kaynaklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Abdominal aort anevrizması; Abdominal iskemi-reperfüzyon; Diyafram; Kasılma; Sıçan
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Objectives: Abdominal ischemia-reperfusion, which is an experimental model of abdominal aortic aneurysm
treatment, causes secondary cardiological, respiratory, renal and reproductive dysfunctions. With this
study, we aimed to investigate possible changes in the mechanical properties of the diaphragm underlying
respiratory dysfunction.
Materials and Methods: For this purpose, 16 wistar albino rats were used in the experiments. Ischemia was
induced by using vascular clips from the infrarenal region of the abdominal aorta for 30 minutes. Then clip
was removed for 2 hours reperfusion in I/R group. Only incision was made in control group which is named
as KON group. Diaphragm muscles of rats were isolated together with phrenic nerves and in vitro contraction
measurement experiments were performed. The stimulation was performed with 25 Hz constant and varying
between 25-50 Hz supramaximal stimuli.
Results: While Maximum Tension (MT, N), Basal Tension (BT, N), Relaxation (R, N) values decreased significantly
in I/R group, Contraction Time (CT, ms) did not change significantly (p<0.05). In the measurements made by
increasing the stimulus frequency, significant decrement were found for MT in every frequency while for BT in
higher frequencieas than 35 Hz and for GM lower frequencies than 40 Hz (p<0.05).
Conclusion: Our study has shown that respiratory dysfunction secondary to abdominal ischemia-reperfusion
results from the change of mechanical properties of the diaphragm muscle. This is due to impairments in cell
metabolism and therefore changes in Ca++ homeostasis.
Keywords: Abdominal aorta aneurysm; Abdominal ischemia-reperfusion; Diaphragm; Contraction; Rat
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GİRİŞ
Başta aort cerrahisi olmak üzere vasküler cerrahi
operasyonların pek çoğu, kan akışının durdurulmasını
gerektirmektedir. Vasküler yolun beslediği dokulara
kan akışının durdurulması, dokuda iskemi meydana
gelmesine neden olmakta, belirli bir sürenin ardından
kan akışının yeniden sağlanması ile reperfüzyon
olarak adlandırılan olay gerçekleşmektedir. İskemi
ve reperfüzyon gerek yakın dokularda, gerekse de
uzak dokularda birçok yapısal ve fonksiyonel hasara
neden olmaktadır (1). Özellikle reperfüzyon esnasında
dokularda meydana gelen oksidatif stres kaynaklı olduğu
bildirilen bu hasarlar (2), cerrahi işlem sonrasında
farklı doku ve organlarda fonksiyonel bozukluklara
yol açmaktadır. Post-operatif komplikasyonlar olarak
adlandırılan bu bozukluklar hastanın ölümüne dahi
sebebiyet verebilmektedir (3).
Başta abdominal aortada meydana gelen anevrizmanın
açık cerrahi ile tedavisinde olmak üzere pek çok
cerrahi işlemde, abdominal aorta infrarenal bölgeden
bir süre klipe edilmektedir (4). Abdominal iskemireperfüzyon olarak adlandırılan bu işleme bağlı
post-operatif komplikasyonların başında solunumsal
fonksiyon bozukluğu gelmektedir. Abdominal iskemireperfüzyon sonrası solunumsal fonksiyon bozukluğu
görülme oranı % 8,4 iken, bu vakaların çoğu ölümle
neticelenmektedir (5). Yüksek morbidite ve mortaliteye
sahip solunumsal fonksiyon bozukluğu solunum
işlevinin gerçekleştirilmesinde oldukça önemli role
sahip diyafram kası ile ilişkilendirilmektedir.
Yapmış olduğumuz çalışmada, deneysel yoldan
infrarenal bölgeden abdominal aorta klipe edilerek
gerçekleştirilen iskemi reperfüzyon sonrası diyaframda
meydana gelen mekanik değişimler araştırılmıştır.

MATERYAL VE METOD
Yapılan deneylerde 14-16 haftalık erişkin 16 adet Wistar
Albino türü ağırlıkları 250-350 g arasında değişen erkek
sıçanlar kullanılmıştır. Deney hayvanları, 12 saat gece
12 saat gündüz periyodunda su ve yemde herhangi
bir kısıtlama olmaksızın kafes başına 5 adet olmak
koşuluyla barındırılmışlardır. Kullanılan tüm sıçanlar
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Deneysel Tıp
Araştırma ve Uygulama Merkezinden temin edilmiş,
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tüm deneysel ve cerrahi işlemler Meram Tıp Fakültesi
Deney Hayvanları Etik Kurulu’nun 2017-012 sayılı ve
31/03/2017 tarihli onayına dayanarak NEÜ Meram Tıp
Fak. Biyofizik AD’ da gerçekleştirilmiştir.
Her bir grupta 8 hayvan olacak şekilde iki deney grubu
oluşturulmuştur. Abdominal iskemi reperfüzyon
modelinin uygulandığı grup I/R grubu, uygulanmadığı
kontrol grubu ise KON grubu olarak adlandırılmıştır.
Tüm hayvanlar 8 mg/100 g ketamin ve 1 mg/100 g
ksilazin kombinasyonunun intraperitoneal enjeksiyonu
ile anestetize edilmiştir.
Abdominal iskemi reperfüzyon modeli oluşturulan
hayvanların abdominal bölgesi yaklaşık 3 cm’lik
median kesi oluşturulmuş, bir ekartör yardımıyla
abdominal aortanın infrarenal bölgesi görünür hale
getirilmiştir. Abdominal aortadan kan akışını tamamen
bloke edecek şekilde bir vasküler klip yerleştirilerek
30 dakika beklenmiştir. Beklemenin ardından klip
kaldırılarak abdominal kan akışı sağlanmıştır. Kesi
bölgesi 4-0 ipek sutür ile dikilerek kapatılmış ve 2 saat
gözlem altında tutulan deney hayvanı tekrar anestetize
edilerek diyaframın izolasyonu gerçekleştirilmiştir.
KON grubundaki hayvanlara ise yalnızca abdominal
aortanın klip ile kapatılması işlemi haricinde tüm
işlemler aynen uygulanmıştır. Tüm cerrahi işlemler
esnasında deney hayvanlarının vücut sıcaklığı bir rektal
prop ile geribeslemeli olarak çalışan ısıtıcı ameliyat
masası (MAY RTC 9404-A Animal Rectal Temperature
Controller, Commat Ltd.) ile 37oC’de sabit tutulmuştur.
Diyafram izolasyonu Bülbring’in 1946 yılında
tanımlamış olduğu yönteme göre gerçekleştirilmiştir
(6). İzole edilen diyaframlar 20 mm uzunluğunda 5
mm eninde şerit halinde kesilmiştir. Ardından hızlı
bir şekilde sıcaklığı perfüze bir ısı ceketi ile 37oC’de
sabit tutulup %95 O2 ve %5 CO2 ile gazlanan taze
Krebs solüsyonu (133 mM NaCl; 4,9 mM KCl; 1,8 mM
CaCl2; 11,9 mM NaHCO3; 0,7 mM NaH2PO4; 11 mM
Glukoz, pH:7,4) içeren organ banyosu (MAY IOBS 99
Isolated Tissue Bath and Circulator, Commat Ltd.)
içerisine alınmıştır. Diyafram şeridinin bir ucu manuel
mikromanipülatöre, diğer ucu ise yine kuvvet çevirecine
(FT03 Force Displacement Transducer, Grass Co., USA)
bağlanmıştır. Uyarım, diyafram şeridini arasına alacak
şekilde tasarlanmış alan uyarısı elektrodundan bir
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stimülatör (S88 Stimulator, Grass Co., USA) aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir.
Kayıtlara başlamadan önce 20 dakika dokunun
dengelenmesi
için
beklenmiş,
ardından
mikromaniplatör ile kasın gerimi 2 g olacak şekilde
ayarlanmıştır. Uyarım supramaksimal genlikli ve 0,2
ms süreli sırasıyla 25, 30, 35, 40, 45 ve 50 Hz frekansa
sahip puls desenleri ile gerçekleştirilmiştir. Kasılma
yanıtları bir analog dijital çevirici (MP45 Two channel
data acquisiton unit, Biopac, USA) üzerinden bir kayıt
programı (BSL PRO 3.7.5, Biopac, USA) kullanılarak
bilgisayarın sabit belleğine kaydedilmiştir. İzometrik
kasılma kayıtları tamamlandıktan sonra diyafram
şeritleri çevreleyen bağ dokudan arındırılmış, bir
hassas terazi (SBA 31, Scaltec) ile ağırlıkları ölçülerek
not edilmiştir.
Kaydedilen kasılma yanıtlarından maksimum kasılma
büyüklüğü olan Tepe Değeri (TD, N), iki maksimum
kasılma arasında kalan gevşeme değeri olan Alt Değer
(AD, N), bu iki değer arasındaki fark olan Gevşeme
Miktarı (GM, N) ile gevşemiş kasın tekrar en büyük
kasılmaya ulaşması için geçen zaman Kasılma Süresi
(KS, ms) hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler
gram (g) cinsinden olup birim kesit alana karşılık
gelen kuvvete (Newton, N) çevrilmiştir. Bunun için, ilk
olarak 1972’de Close tarafından tanımlanan özel bir
formülden yararlanılmıştır (7).

Bu formüle göre F, ölçülen kuvveti (N), d, iskelet kasının
spesifik yoğunluğunu (1,06 g/cm3), l, kas şeridinin
uzunluğunu (cm) ve m ise kas şeridinin ağırlığını (g)
ifade etmektedir.
Gruplara ait verilerin normal dağılıma uygunluğu
Kolmogorov-Smirnow ile test edilmiş, normal dağılım
gösteren verilerin karşılaştırılması bağımsız t testi
(Unpaired Student’s t test) kullanılarak yapılırken,
normal dağılıma uygunluk göstermeyen verilerin
karşılaştırılması ise Mann-Whitney U testi kullanılarak
yapılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda p değeri
0,05’ten küçük olarak bulunan veriler arasındaki
farklılık istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Verilerin analizi BSL PRO 3.7.5, Biopac, USA kullanılarak
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yapılırken, istatistiksel testler ise GraphPad Prism
5 Demo for Windows paket programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Tüm veriler ortalama ve
ortalamanın standart hatası (Ort±SH) olarak verilmiştir.

BULGULAR
İzole diyafram şeritlerinin çevreleyen bağ dokudan
arındırıldıktan sonraki ağırlığı KON grubu için ortalama
92,70±5,53 mg, I/R grubu için ise 97,30±5,07 mg olarak
ölçülmüştür. Ölçülen Tepe Değeri (TD, N), Alt Değer
(AD, N), Gevşeme Miktarı (GM, N) verileri I/R grubunda
anlamlı olarak azalmış bulunurken, Kasılma Süresinde
(KS, ms) anlamlı (p<0,05) bir fark görülmemiştir
(Tablo 1). Bununla birlikte uyarım frekansına bağlı
TD korelasyonu katsayılarının (R2) ortalaması azalmış
ancak gruplar arasında anlamlı (p<0,05) bir fark
görülmemiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Kaydedilen kasılma yanıtlarından hesaplanan
ortalama (KON için n=8, I/R için n=8) Tepe Değeri (TD), Alt
Değer (AD), Gevşeme Miktarı (GM), Kasılma Süresi (KS) ve TD
korelasyon katsayısı (R2) değerleri. Veriler ortalama±standart
hata olarak verilmiştir. * ise KON ile karşılaştırıldığında p<0,05
seviyesindeki istatististiksel anlamlı farkı göstermektedir.
KON

I/R

TD (25 Hz, N)

5,01±0,22

4,46±0,22 *

AD (25 Hz, N)

2,99±0,24

2,70±0,21 *

GM (25 Hz, N)

2,02±0,08

1,76±0,07 *

KS (25 Hz, ms)

20,25±0,08

20,40±0,09

R2

0,60±0,05

0,51±0,04

Uyarım frekansı 25-50 Hz aralığında artırıldığında Tepe
Değerinin (TD) değişimi her bir grup için Şekil 1’de
görülmektedir. Ölçülen değerlerin ortalamalarında her
bir frekans değeri için gruplar arasında anlamlı fark
bulunmuştur (p<0,05). Uyarım frekansı arttıkça bu
farkın artma eğilimi gösterdiği görülmektedir (Şekil 1).
Uyarımın yine 25-50 Hz aralığında değiştirilmesi
esnasında ölçülen Alt Değer (AD) verilerinin ortalamaları
25 ve 30 Hz için gruplar arasında anlamlı olarak farklı
bulunmazken, daha yüksek frekanstaki uyarımlarda
bu farkın anlamlı (p<0,05) olduğu ve frekansla beraber
arttığı görülmüştür (Şekil 2).
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Şekil 1: Kaydedilen kasılma
yanıtlarından hesaplanan ortalama (KON için n=8, I/R için n=8)
Tepe Değeri’nin (TD) uyarım
frekansına bağlı değişim grafiği.
Veriler ortalama±standart hata
olarak verilmiştir. * ise KON ile
karşılaştırıldığında p<0,05 seviyesindeki istatistiksel anlamlı farkı
göstermektedir.

Şekil 2: Kaydedilen kasılma
yanıtlarından hesaplanan ortalama (KON için n=8, I/R için
n=8) Alt Değer’in (AD) uyarım
frekansına bağlı değişim grafiği.
Veriler ortalama±standart hata
olarak verilmiştir. * ise KON ile
karşılaştırıldığında p<0,05 seviyesindeki istatistiksel anlamlı farkı
göstermektedir.

Şekil 3: Kaydedilen kasılma
yanıtlarından hesaplanan ortalama (KON için n=8, I/R için n=8)
Gevşeme Miktarı’nın (GM) uyarım
frekansına bağlı değişim grafiği.
Veriler ortalama±standart hata
olarak verilmiştir. * ise KON ile
karşılaştırıldığında p<0,05 seviyesindeki istatistiksel anlamlı farkı
göstermektedir.
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İzole diyafram şeritlerinin Gevşeme Miktarlarının (GM)
uyarım frekansına bağlı değişimi Şekil 3’te verilmiştir.
Buna göre, 40 Hz ve daha düşük frekanstaki uyarımlarda
gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).

TARTIŞMA
Abdominal iskemi-reperfüzyon modeli, abdominal
aort anevrizması (AAA) tedavisinde açık cerrahi
uygulamasının yarattığına benzer bulgulara sahip
bir deneysel hayvan modelidir (8). Bu modelde
meydana gelen ikincil komplikasyonların en önemlisi
sayılabilecek solunumsal fonksiyon bozukluğu,
diyafram kasındaki mekanik yeniden modellenmeler
ile açıklanmaktadır (3). Yapılan model çalışmalarında,
hafif anestezi altındaki sıçanların abdominal aortasına
infrarenal bölgeden insizyonla ulaşılmıştır. Ardından
vasküler klemp konularak 60 dakika kan akışının
kesilmesini (iskemi) takiben 24 saat, 48 saat ve 7 gün
süreyle reperfüzyon işlemi gerçekleştirilmiştir (8).
Aynı çalışma grubunun ilerleyen zamanda yapmış
olduğu çalışmada ise 30 dakika klemp yerleştirilerek
iskemi oluşturulması işlemini takiben yalnızca 2 saat
reperfüzyon gerçekleştirilmiştir (9). Bu çalışmada
ikincil komplikasyonlar, protein ifade miktarlarındaki
değişim ve kanda oksidatif stres belirteçleri
yönünden aynı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmalar
deneysel AAA tedavi modeli olarak abdominal
aortada gerçekleştirilen 30 dakika iskemi ve 2 saat
reperfüzyonun kullanılabileceğini göstermiştir.
Diyafram kasının bazı uyarım desenlerinde oluşturacağı
mekanik yanıtın değişimi hücresel düzeydeki pek
çok mikro değişime dair ipucu taşıması yönünden
önem arz etmektedir. Bu kastaki mekanik ölçü ve
gözlem çalışmaları, sıçanlarda Bülbring tarafından ilk
olarak 1946’da gerçekleştirilmiştir (6). Ancak kasılma
kuvveti ölçümünde diyafram kası yüzey alanının ve
kas yoğunluğunun da önemli bir değişken olduğu ve
buna göre verilerin normalize edilmesi gerektiği Close
tarafından 1972’de ortaya konulmuştur (7).
Çalışmamızda oluşturduğumuz deneysel abdominal
iskemi-reperfüzyon modelinde diyafram kasının
mekanik olarak etkilendiği görülmüştür. Bu etkinin
varlığı temel olarak, supramaksimal kare biçimli
uyaranların uygulanması ile elde edilen Tepe Değeri
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(TD, N) verilerinin ortalamasında bulunan anlamlı
değişime dayanarak söylenebilir (Tablo 1). Bu veri
literatürdeki benzer çalışmalarla örtüşmektedir (8,
9). Ayrıca geçmişte yapılan çalışmalarda yine iskelet
kasının araştırılması için iyi birer preparat olan
Gastrocnemius ve Tibialis anterior kasları kullanılmış
ve çalışmamızdaki ile benzer bulgular elde edilmiştir
(10). Ayrıca kalp kaslarının da iskemi-reperfüzyondan
etkilenmeleri gerçek hayattaki karşılığının önemi
düşünüldüğünde ciddi bir çalışma konusudur. Kardiyak
kaslarla yapılan iskemi-reperfüzyon çalışmalarında
da yapmış olduğumuz çalışmadaki bulgulara benzer
kasılma değişimleri görülmüştür (11).
Çalışmamızda Alt Değer (AD, N) ve Gevşeme Miktarı
(GM, N) verilerinde de meydana gelen anlamlı değişim,
hücre içi Ca++ homeostazında değişim meydana gelmiş
olabileceğini düşündürmektedir. Ancak Kasılma
Süresinde (KS, ms) herhangi bir değişim görülmemiş
olması, diyafram kasının dinamik mekaniksel
özelliklerinin daha derinlemesine araştırılması
gerektiğini göstermektedir (Tablo 1). Bu açıdan yapmış
olduğumuz çalışmada farklı frekanslarda uyaran
desenleri uygulaması ile hücre içi Ca++ dinamiklerinin
değişimi araştırılmak istenmiştir. Diyafram kası
hücrelerinde kasılma için ihtiyaç duyulan Ca++’un
büyük bir bölümünün sarkoplazmik retikulumdan
(SR) sağlandığı bilinmektedir (12). Bu konunun
araştırılmasında Ryanodin’in 3nM konsantrasyonunun
bazal kas gerimini artırdığı ve bu etkiyi de SR’daki
Ca++’un dinlenimdeki hücrenin stoplazmasına akmasını
sağlayarak meydana getirdiği gösterilmiştir (13). Bu
bilgi ışığında, yüksek ancak tetanus oluşturmayacak
frekanstaki uyarım desenleriyle elde edilen kasılma
yanıtlarının aydınlatıcı olacağı söylenebilir. Bu
amaçla, yapmış olduğumuz çalışmada uyarım
frekansı 25 Hz’den başlanarak 50 Hz’e kadar çıkarılan
supramaksimal kare biçimli uyaranlar diyafram kası
şeritlerine fizyolojik koşullara en uygun in vitro ortamda
uygulanmış ve yanıtlar ölçülmüştür. Bazı çalışmalarda
50 Hz uyaranların spontan nefes alan sıçanın frenik
sinir-diyafram kası motor ünitesinin doğal kasılma
frekansına yakın olduğundan söz edilmektedir (14).
Ancak başka çalışmalarda ise bu frekans, sıçanın hızlı
soluk alıp verme frekansı kabul edilmiş, yorgunluk
modeli deneyleri gerçekleştirilmiştir (15).
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Diyafram kasında da birçok diğer iskelet kasında
olduğu gibi ATP duyarlı K+ kanalları bulunmaktadır (16).
Sitoplazmadaki ATP ile kontrol edilen bu kanallar, hücre
içi ATP yoğunluğu 1mM’ın altına düşmediği sürece
kapalı olarak bulunmaktadır (17). ATP tüketiminin
hızlanması ya da enerji metabolizmasındaki bir
değişimin bu kanalların açılmasına ve SR’dan hücre
içine Ca++ iyonu girişine neden olduğu gösterilmiştir
(18). Bazal Ca++ miktarında artmaya neden olan bu
durum, I/R grubunda Tepe Değerinin (TD, N) ve Alt
Değerin (AD, N) ve buna bağlı olarak da Gevşeme
Miktarının (GM, N) anlamlı azalmasını açıklamaktadır
(Şekil 1,2 ve 3). Çünkü iskemi-reperfüzyonun hücrenin
enerji metabolizmasını bozarak hücre içi ATP miktarının
azalmasına neden olduğu gösterilmiştir. Bu durum ise
hiperemi kaynaklı nitrik oksit ve oksijen türevi serbest
radikallerin miktarındaki artıştan yani oksidatif stresten
kaynaklanmaktadır (10). Yine çalışma grubumuz
tarafından gerçekleştirilen ve abdominal iskemireperfüzyon modelinin diyafram kası hücrelerinde
yarattığı elektriksel değişimin araştırıldığı çalışmamızda,
persistan Na+ kanallarının aktivitesinin azalması sonucu
hücre zarının hiperpolarizasyonu ile K+ kanallarının
yanıtlarının gecikmesi nedeniyle aksiyon potansiyeli
deseninin değiştiği gösterilmiştir (19).
Abdominal iskemi-reperfüzyon gerektiren abdominal
aort anevrizması (AAA) tedavi modeli kullanılan
çalışmamızda, ikincil bir komplikasyon olarak ortaya
çıkan solunumsal fonksiyon bozukluğunun diyaframın
mekanik özelliklerinin değişiminden kaynaklandığını
göstermiştir.
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İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ÇOCUK VE
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Evaluation of Child and Adolescents who Attempted Suicide
Murat DOĞAN1, Selcan ÖZTÜRK1,Feyza ESEN1, Esra DEMİRCİ2,Mehmet Adnan ÖZTÜRK1

ÖZET
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

1

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk
Acil Bölümü, Kayseri
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2

Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı,
Kayseri

Amaç: İntihar gençlerde en sık ölüm nedenlerindendir ve sıklığı giderek artmaktadır. Bu araştırmanın amacı,
intihar girişiminde bulunan çocuk ve ergenlerin ruhsal tanıları ile klinik ve demografik özelliklerinin saptanmasıdır
Yöntem: Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Servisine intihar girişimi nedeniyle
başvuran 18 yaş altı çocuk ve ergenler retrospektif olarak incelenmiştir
Bulgular: İntihar girişiminde bulunan 50 olgunun 42’si (%84) kız ve 27’si (%54) 14-16 yaş aralığındaydı. Yüksek
doz ilaç alımı en yaygın intihar girişimi yöntemiydi (%96). Girişimde bulunanların % 82’sinde ruhsal bozukluk
saptandı. En sık belirlenen ruhsal bozukluklar yaygın anksiyete bozukluğu, majör depresif bozukluk, davranım
bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluktu. İntihar girişimi için en sık tetikleyici faktör aile içi problemlerdi.
Olguların % 8’inde hala ölüm isteği mevcuttu.
Sonuç: Çalışmamıza göre ergenlerde intihar girişiminde psikiyatrik hastalıklar, aile içi problemler, karşı cinsle ilgili sorunlar, sosyoekonomik durum, okul başarısı gibi faktörler etkilidir. İntihar girişimleriyle ilgili risk faktörleri
belirlenmelidir. İntihar riski olan ergenler daha yakından takip edilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Çocuklar; Demografik özellikler; İntihar girişimi; Psikiyatrik tanı.
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Aim: Suicide is the most common cause of death in young people and the incidence is increasing day by day.
The aim of this study was to investigate psychiatric diagnoses, clinical and demographic characteristics of
children and adolescents who attempted suicide.
Materials and Methods: Patients admitted to Erciyes University Pediatric Emergency Department between
January and December 2017 due to suicide attemption were evaluated retrospectively.
Results: 42 (84%) of the 50 suicide attempts were girls and 27 (54%) were between the ages of 14-16. Drug
overdose was the most common way of attempting suicide (100%). Psychopathology was diagnosed in 82 % of
these patients. The most frequent psychiatric disorders were generalized anxiety disorder, major depressive
disorder, conduct disorder and obsessive-compulsive disorder. The most frequent trigger factor for suicide
was family problems. In 8% of the cases, there was still a deathwish.
Conclusion: According to our study, factors such as psychiatric illnesses, family problems, sexual problems,
socioeconomic status, school success in adolescents are effective in suicide attempts. Risk factors for suicide
attempts should be determined. Adolescents at risk of suicide should be monitored more frequently.
Keywords: Children; Demographic features; Suicide attempt; Psychiatric diagnosis.
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DOĞAN ve ark.
İntihar Girişimi

GİRİŞ
İntihar davranışı; bireyin kültürel, toplumsal, ruhsal
ve ekonomik problemleri sonucunda istemli olarak
yaşamına son vermesidir (1).İntihar, adölesanların acil
servise sık başvuru nedenlerinden biridir. Adölesanlarda
intiharın görülme sıklığı % 3-11 arasındadır. İntihar
sıklığı adölesanlarda giderek artmaktadır ve her yıl
bir milyona yakın kişi intihar nedeniyle ölmektedir
(2). Adölesanlardaki intihar davranışının etyolojisinde
psikiyatrik hastalık, aile içi şiddet ve huzursuzluk, ruhsal
bozukluklar, sosyal olaylar, önceki intihar girişimi, aile
yakını kaybı, ebeveyn boşanması, fiziksel ve/veya cinsel
istismar, madde kullanımı gibi sorunlar bildirilmiştir (3).
Ergenlerde ilaç alımı, ası, ateşli silah, kesi, suda
boğulma, kendini boğma, yüksekten atma gibi çeşitli
intihar yöntemleri mevcuttur. En sık intihar girişim
davranışı yüksek doz ilaç alımıdır (4).Çalışmalarda
intihar girişiminin kızlarda daha fazla ve daha az
ölümcül olduğu bildirilmiştir (5).
Çocuk ve ergenlerde intihar girişimi;giderek artış
gösteren bir halk sağlığı sorunu olduğundan dolayı,
etyolojilerin belirlenerek yüksek riskli bireylere
koruyucu ruh sağlığı hizmetleri yapılmalıdır.Bu
çalışmada intihar girişimi nedeniyle başvuran
adölesanların klinik ve demografik özelliklerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

BULGULAR
yıllık

dönemde

İntihar girişimi yöntemleri değerlendirildiğinde, en sık
kullanılan yöntemin aşırı dozda ilaç alımı (%96) olduğu,
bunu tarım ilaçları (%4) izlediği saptandı.Aşırı dozda
ilaç alımı ile intihar eden olguların aldıkları ilaçlar sıklık
sırasına göre analjezikler (%44), antidepresanlar (%17),
proton pompa inhibitörleri(%13), antihipertansifler
(%12)ve antiepileptiklerdi (Tablo 1). Yüksek dozda
ilaç alan olguların % 27’si aynı anda birden fazla ilaç
almıştı. Kombine ilaç alımının en sık örneği analjezik ve
antihipertansif ilaç alımıdır. Olguların% 90’ının tedavisi
acil serviste tamamlanmış olup, % 10 kadarı servis yada
yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yatış yapılan olguların
tamamı entoksikasyon vakaları olup, tedavileri 1-5 gün
(ortalama:2.1±1.1) sürdü. İlk kez intihar girişiminde
bulunan 45 (%90), ikinci kez intihar girişiminde 5
(%10) vaka mevcuttu. Tekrarlayan intihar girişimlerinin
hepsi kızdı ve psikiyatri bölümü tarafından takip
edilmektelerdi. Tetikleyici faktörler incelendiğinde en
sık belirlenen nedenler sırasıyla ailesel problemler
(% 40), karşı cinsle ilgili sorunlar (%30), okul başarısı
düşüklüğü (% 18), arkadaş ortamındaki sorunlar (% 12)
idi.
Tablo 1. İntihar Girişim Yöntemleri
1)Yüksek dozda ilaç alımı

Ocak-Aralık2017 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi
Çocuk Acil Servisine intihar girişimi nedeniyle başvuran,
çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları hekimi tarafından da
değerlendirilmiş olan 18 yaş altı çocuk ve ergenler
retrospektif olarak incelenmiştir.Olguların demografik
ve klinik özellikleri, tetikleyici faktörler ve intihar
girişiminin
niteliği
değerlendirilmiştir.İstatistiksel
değerlendirmede IBM SPSS Statistics 22.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, ABD) programı kullanılmıştır. Frekans
dağılımları sayı ve yüzde, sürekli değişkenler (ölçümler)
ortalama ± standart sapma şeklinde değerlendirilmiştir.
Araştırma öncesi Erciyes Üniversitesi Girişimsel
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay
alınmıştır (2017/573).

Bir

değerlendirilen 50 olgunun ortalama yaşı14.4 yıl (1017) idi. Olguların 42’si (%84) kız, 8’i (%16)erkekti. Kız /
erkek oranı 5.25/1 idi.

intihar

girişimi

nedeniyle

a)Analjezikler
b)Antidepresanlar
c) Proton pompa inhibitörleri
d)Antihipertansifler
e)Diğerler*
f)Tarım ilaçları (Organofosfatlar)

% 100
% 44
%17
%13
%12
%10
%4

*(Bronkodiladatörler,kasgevşeticiler,antiepileptikler)

İntihar girişimi sonrasında her hasta psikiyatri hekimi
tarafından değerlendirilmişti. En sık tespit edilen
patolojiler sırasıyla dürtüsel tarzda intihar girişimi (%
38), yaygın anksiyete bozukluğu (% 16), majör depresif
bozukluk (% 14), davranım bozukluğu (%12) ve obsesifkompulsif bozukluktu (%2). %18olguda herhangi bir
ruhsal bozukluk saptanmadı. Hastaların % 10’unun
önceden psikiyatrik tanısı vardı ve psikiyatrinin
takibindeydi. Hastaların % 8’inde hala ölüm isteği
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mevcuttu, % 54’ü intihar girişiminden pişmanlık
duyuyordu, %38’i herhangi bir cevap belirtmedi (Tablo
2).Hastaların yakınlarının özgeçmişinde intihar girişim
öyküsü yoktu. Genel olarak hastalar asemptomatikti (%
84), en sık semptomlar ise sırasıyla bulantı-kusma (%
10) ve karın ağrısı (% 6) idi.

TARTIŞMA
Bu çalışmada 18 yaş altındaki intihar girişiminde
bulunan çocuk ve ergenlerin demografik ve klinik
özelikleri ve psikopatolojileri araştırılmıştır. Türkiye’de
intihar girişimlerinin %5.1’i 15 yaş altında, %44.9’u 1524 yaş arasında görülmektedir(6). Le Heuzey ve ark.’nın
araştırmalarında vakaların %81’i 13 yaş ve üzerinde,
Osana ve ark.’nın araştırmalarında intiharların
%73’ünün 14-17 yaş arasında olduğu saptanmıştır
(7).Çalışmamızdaki vakalarda da literatürle uyumlu
şekilde en fazla intihar girişimi vakası 14-16 yaş (%
54) arasındaydı ve en düşük 10 yaşında bir vakamız
mevcuttu.
Çalışmamızdaki vakalarının 42’si (%84) kız, 8’i (%16)
erkek hastaydı ve kız/erkek oranı 5.25/1 idi. Ülkemizde
yapılan çalışmalarda intihar girişiminin kızlarda
daha fazla olduğu saptanmıştır (8).Dünyada intihar
girişimi kızlarda, tamamlanmış intihar ise erkeklerde
daha fazladır(5).Kızların ergenlik çağında çevresel ve
psikososyal etkenlerden daha fazla etkilendiğinden ve
daha duygusal olduklarından dolayı intihar girişiminin
daha fazla olmasına yol açtığını düşünüyoruz.
Ülkemizde ergenler ilaç alımı, ası,yüksekten atma,suda
boğulma, kesi, ateşli silah gibi intihar girişim
yöntemlerini kullanmakta ve en sık aşırı dozda ilaç alım
yöntemi uygulanmaktadır (4,9). Çalışmamızda vakaların
% 100’ü intihar girişimini oral yoldan ilaç alarak
gerçekleştirmişti ve hastalar genellikle evde bulunan
ve aile bireylerinin kullandıkları ilaçlardan almışlardı.
Özellikle analjezikler ve antidepresan ilaçlar neredeyse
her evde bulunmaktadır. Ülkemizde antibiyotiklerde
olduğu gibi her türlü ilaç reçetesiz verilmemelidir.
Bireyin davranışının kendine zarar verme niyetinde
olması intihar girişimini belirtir. Çocukların ölüm
isteğinin saptanması her zaman mümkün değildir
(10). Hawton ve James çalışmalarında ergenlerin
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sadece birkaç dakika düşünerek intihar ettiklerini
saptamışlardır (11). Vakalarımızın % 80’i literatürle
uyumlu şekilde anlık karar vererek intihar girişiminde
bulunmuşlardı.
Girişimler
genellikle
dürtüsel
özellikteydi. Çalışmamızdaki hastaların % 8’inde
hala ölüm isteği mevcuttu. Hastaların % 54’ü intihar
girişiminden pişman, % 8’i pişman değil ve % 38’i
kararsızdı. Her türlü intihar girişimi ölüm isteği
olsun veya olmasın mutlaka ciddiye alınmalı ve takip
edilmelidir.
Geçmişinde intihar girişim öyküsü olanlar sonraki
intihar girişimleri açısından riskli bireylerdir(12).
Neehall ve Beharry’nin çalışmasında vakaların % 85’inin
ilk intihar girişiminde bulundukları bildirilmiştir (13).
Bizim çalışmamızda 45 olgumuzun (% 90) ilk girişimi,
5 olgunun (% 10) ikinci girişimi olduğu saptanmıştır.
Önceden intihar girişiminde bulunanlar, sonradan
intihar olayını tamamlama riski olduğu için bu hastalar
yakın bir psikiyatrik izleme alınmalıdır(14).
Bireyi
intihar
girişimine
yönelten
sebepler
multifaktöriyeldir. Ergenlik döneminde birey arkadaş
ortamında ön planda olmak, okulda başarılı olmak,
toplum ve aile tarafından takdir edilmek ve karşı
cins tarafından beğenilmek ister. Bu beklentilerinin
karşılanmadığı ortamlarda psikiyatrik problemler
ortaya çıkabilmekte ve intihar girişimine kadar
gidebilmektedir. Özellikle ergenlik sorunlarından
anlamayan, ergene yeterli desteği vermeyen
ebeveynlerin bireylerinde intihar girişimi daha fazladır.
Nehall ve Beharry, Lifshitz ve Gavrilov intihar girişiminin
ana tetikleyicisini aile sorunları olarak tespit etmişlerdir
(15-17).Çalışmamızdaki intihar girişimini tetikleyen
faktörler literatürle uyumlu şekilde sırasıyla ailesel
problemler (%56,9), karşı cinsle ilgili sorun (% 30),
okul başarısı (%18) ve arkadaş ortamındaki problemler
(%12) olarak tespit edilmiştir.
Literatürde okul başarısının düşüklüğü ile intihar
girişimi arasında korelasyon tespit edilmiştir (18).
Çalışmamızdaki vakaların ailelerinden edinilen bilgiler
doğrultusunda vakaların % 66’sının okul başarısı ortadüşük düzeyde, % 32’sinin okul başarısının iyi olduğu
öğrenildi. Okul başarısı düşük olan ergenlerin ailesel
ve sosyal ortamı direkt etkilenmiş ve bireyi intihar
girişimine sürüklemişti.
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Marusic ve ark.ve Pfeffer ve ark. çalışmalarında
intihar girişiminde bulunan çocukların birinci derece
akrabalarının çoğunluğunda da intihar davranışı olduğu
saptanmıştır (19).Literatürle uyumsuz şekilde bizim
hastaların ailesinde ve akrabalarında intihar girişim
öyküsü bulunmamaktaydı.
Madde kullanımı da intihar riskini arttıran
faktörlerdendir. Barry ve ark.,alkol ve madde kullanımı
olan ailelerin çocuklarında tamamlanmış intiharın
daha fazla olduğunu bildirmişlerdir (20).Bizim
vakalarımızdaki ergenlerin % 20’si sigara içiyordu,
aileden öğrenildiği kadarıyla alkol ve kötü madde
kullanan birey yoktu.
Farklı topluluklar ile yapılan çalışmalarda aile
bağlarının ölüm, ayrılık, ruhsal problemler gibi
nedenlerden dolayı kötü olmasının; adölesanlarda
intihar girişimini tetikleyen en önemli etkenlerden
olduğu saptanmış olup, intihar girişimi olan ergen
ailelerinin fazla çatışmacı, az destekleyici ve düşmanca
tutumlarının olduğu bildirilmiştir (21). Toros ve
ark.’nın çalışmalarında ergenlerin ailesinde ve yakın
akrabalarında ruhsal problemlerin olmasının intihar
girişim riskini artırdığı tespit edilmiştir (22). Literatürle
uyumlu şekilde çalışmamızdaki vakaların % 15’inin
ebeveynlerinde psikiyatrik problemler mevcuttu fakat
ergenlerin hiçbirinin ailesinde ayrılık öyküsü ve yakın
zamanda gerçekleşmiş yakın akraba yada arkadaş ölüm
hikayesi yoktu.
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre çocuk
intiharları en çok mayıs ayında saptanmıştır(23).
Yendur ve ark.’nın çalışmasında nisan, mayıs, haziran,
temmuz aylarında intihar girişim vakaları belirgin
olarak yüksek saptanmış, bu ayların okulların dönem
sonuna denk geldiği vurgulanmıştır (16). Çalışmamızda
da benzer şekilde intihar girişimleri mevsim olarak
en sık yaz, sonra ilkbahar, kış ve sonbahar olarak
sıralanmaktadır. Yaz mevsiminde en sık haziran ayında
intihar girişimi mevcuttu. Mayıs ve Haziran aylardaki
intihar girişimlerinin artışının okul başarısı ile ilişkili
olabileceğini düşünmekteyiz.
İntihar girişiminin etyolojisi multifaktöriyel olmakla
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birlikte en önemlisi bireylerde ruhsal bozuklukların
bulunmasıdır. İntihar girişiminde bulunanlarda en sık
saptanan ruhsal bozukluklar; major depresyon, yaygın
anksiyete bozukluğu, davranım bozuklukları ve dikkat
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur(DEHB) (24).
Ercan ve ark.çalışmasında intihar girişiminde bulunan
hastalardaki psikiyatrik problemlerin sırasıyla majör
depresyon, madde kullanımı ve dürtüsel davranışlar
olduğunu tespit etmişler (25). Pfeffer ve ark.’nın
çalışmasında intihar girişimindeki çocukların dürtü
kontrol problemleri olduğu saptanmıştır. Myers ve
ark.’nın çalışmasında depresyonlu ergenlerde intihar
düşünce ve girişimlerinin yüksek (%70) olduğu tespit
edilmiştir (19).Bizim çalışmamızdaki hastalarda da
literatürle uyumlu şekilde % 82 oranında psikiyatrik
problem tespit edildi, % 18 hastada herhangi bir
psikopatoloji tespit edilmedi. Hastalarımızın psikiyatrik
değerlendirme sonrasında sırayla dürtüsel tarzda
intihar girişimi, yaygın anksiyete bozukluğu, major
depresif bozukluk, davranım bozukluğu ve obsesifkompulsif bozukluk tespit edilmiştir.Çocuk ve ergenlerin
psikiyatrik problemlerinin tedavisinde psiko-eğitim,
destekleyici terapi,aile ve okula yönelik müdahaleler
ve bu tedavilere yanıt vermeyenlere veya ağır vakalara
ise farmakoterapi uygulanır (26). Ergenlerin genellikle
tedavi uyumu genellikle kötüdür ve çoğunlukla doktora
gitmekten çok arkadaş,bir büyüğe danışma veya
aileyle sorunları çözmeye çalışırlar. Psikiyatrik tanı
alıp farmakoterapi başlanan ağır olguların % 50’sinin
poliklinik takiplerine gitmedikleri saptanmıştır(27).
Çalışmamızdaki ikinci kez intihar girişiminde bulunmuş
olan vakalar literatürle uyumlu şekilde tedavilerini
aksatmışlar ve psikiyatri poliklinik takiplerine
gitmemişlerdi.
Araştırmamızın bazı kısıtlılıkları mevcuttur. Tek
merkezde yapılmış olması sonuçların genel kabulunü
kısıtlamaktadır. Araştırmanın retrospektif oluşu ve
yeterli bir kayıt arşivinin olmaması nedeniyle bilgi
eksiklikleri mevcuttur. Çalışmanın yapılmış olduğu
serviste ası,ateşli silah vakaları ve kesi gibi travma
vakalarına bakılmaması travma içeren intihar girişim
vakalarından yoksun bırakmıştır. Daha geniş örneklemli,
travma içerikli olguları da içeren, standart ölçeklerin
de kullanıldığı araştırmaların daha yararlı olabileceğini
düşünüyoruz.
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Sonuç olarak, intihar girişiminin risk faktörlerinin
belirlenmesi intiharların önlenmesini sağlayabilir.
Çalışmamıza göre psikiyatrik hastalığa sahip olma,
adölesan sorunları yaşama, kız cinsiyet, aile içi sorunlar,
okul başarısı gibi faktörler intihar riskini arttırmaktadır.
Aile içi bireylerin iletişim, ilgi, tutum ve davranış
problemleri ergenlerde intihar riskini artırmaktadır.
Ailelere özellikle adölesan sorunlarına yaklaşım
hakkında bilgi verilmeli ve eğitilmelidir. İlk kez intihar
girişiminde bulunan ergenin ailesi ve kendisi mutlaka
psikososyal destek almalıdır ve yakın takip edilmelidir.
En sık intihar girişimi evlerde bulunan ve kullandığımız
ilaçlar ile olduğu için, ilaçlar reçetesiz yazılmamalı ve
kutu içeriği azaltılmalıdır.
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KONYA BÖLGESİ’NDE MEFV GEN
MUTASYONLARININ SIKLIĞI VE DAĞILIMI
The Frequency Of Mefv Gene Mutations In Konya
Pelin TAŞDEMİR
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Dalı Konya
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Amaç: Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), otozomal resesif geçişli, tekrarlayan ateş ve serozit ataklarıyla
karakterize inflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışmada Konya ve çevresinde FMF ön tanısı alan hastalarda MEFV geni mutasyonlarının dağılımını ve sıklığını göstermeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na 2014-2017 yılları arasında farklı kliniklerden yönlendirilen ve FMF ön tanısı alan 670
hastanın bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Pyrosekans yöntemi ile yapılan DNA dizi analizi sonucunda MEFV geni için tanımlanmış olan 22 mutasyon araştırıldı. Toplam 670 hastanın 325’inde (%48.5) MEFV gen mutasyonu
belirlendi, bunların 163’ü erkek (%50.15), 162’si kadın (%49.85) idi. Mutasyonların frekansları
sırasıyla M694V, E148Q, M680I(G>C), V726A ve P369S (sırasıyla, %22.38, %12.98, %9.85, %7.16,
%2.53) şeklindeydi.
Sonuç: FMF tanısı almış hastalarda görülme sıklığı açısından cinsiyetler arasında farklılık gözlenmemiştir. Mutasyonların dağılımı ve sıklığı Türk populasyonunda yapılan diğer çalışmaların
sonuçlarıyla uyumludur.
Anahtar Sözcükler: FMF; MEFV geni; Mutasyon dağılımı
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GİRİŞ
Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) (Familial Mediterranean
Fever-FMF: OMIM#249100), tekrarlayan kısa süreli
ateş ile birlikte karın, göğüs ve eklem ağrıları, eritem
benzeri deri lezyonları ile karakterize, otozomal resesif
bir hastalıktır (1). Hastaların klinik özellikleri; yaş, etnik
köken, mutasyon tipi ve kolşisin kullanımına göre
değişkenlik gösterir (2). Bazı olgularda gelişen amiloidoz
ve renal yetmezlik, etkilenen diğer toplumlara göre
Türklerde daha sık görülür. Atakların oluşması ve
renal amiloidoz kolşisin kullanımı ile önlenebilir (3).
FMF özellikle Türk, Yahudi, Arap, Ermeni gibi Akdeniz
havzası orijinli populasyonlarda sık karşılaşılan bir
hastalıktır (4,5), hastalık aynı zamanda diğer Akdeniz
ülkeleri olan Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve İspanya’da
da görülmektedir (2,6,7). Türkiye, dünyada FMF
hastalarının en fazla olduğu ülkedir (8). FMF sıklığı
1/400-1/1000, taşıyıcılık oranı 1/5 dir (5,9).
1997 yılında tanımlanan MEFV geni, 16. Kromozomun
kısa kolunda (16p13.3) lokalizedir, 10 ekzondan
oluşmuştur ve 781 aminoasid içeren Pirin (Pyrin/
Marenostrin) adlı bir proteini kodlar (10,11). Bu protein
olgun nötrofil, monosit ve eozinofillerde eksprese
edilmekte ve enflamatuar cevapta rol oynadığı
bilinmektedir (12,13). Literatürde bugüne kadar 300’ün
üzerinde mutasyon ve polimorfizm tanımlanmış ve bu
nükleotid değişiklerinin büyük kısmının ekzon 2 ve
10’da olduğu gösterilmiştir (14).
Bu çalışmada Konya ilinde FMF ön tanısı almış hastalarda
MEFV geninde yaygın görülen mutasyonların sıklığı ve
dağılımı değerlendirilmiştir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmada Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na
2014-2017 yılları arasında farklı kliniklerden
yönlendirilen ve FMF ön tanısı alan 670 hastanın
bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Analiz
öncesi hastalardan aydınlatılmış onam formları
alındı. Hastalardan alınan 2ml’lik EDTA’lı periferik kan
örneklerinden QIAmp DNA Mini Kit (Qiagen GmbH)
kiti ile DNA izolasyonu yapıldı. DNA konsantrasyonu
Nanodrop spectrofotometre (Thermo Scientific, USA)
ile ölçüldü. Elde edilen DNA örnekleri ile MEFV geni
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2, 3, 5 ve 10. ekzonlarda bulunan E148Q, P369S,
H478Y, F479L, S675N, G678E, M680L, M680I(G>A),
M680I(G>C), T681I, I692del, M694V, M694L, M694I,
K695R, K695M, R717S, I720M, V722M, V726A, A744S
ve R761H mutasyonları için polimeraz zincir reaksiyonu
(PCR) ile çoğaltılan ilgili DNA bölgelerinden Pyrosekans
yöntemi ile DNA dizi analizi yapıldı. Pyrosekans yöntemi
için biotinle işaretlenmiş reverse primerler kullanıldı,
Pyromark Gold Reagents (Qiagen) kullanılarak elde
edilen ürünlerin yıkama işlemi Pyromark Vacuum Prep
Work-Station (Qiagen) kullanılarak üretici firmanın
talimatlarına göre gerçekleştirildi.
İstatistiksel değerlendirmeler için SAS University
Edition 9.4 programı kullanıldı. Mutasyon tipleri ve
cinsiyet ile ilişkili farklılıkların tespiti için Chi-square
testi kullanildi.Tüm istatistiksel veriler için p <0.05
anlamlı olarak kabul edildi.

BULGULAR
FMF ön tanısıyla gelen ve yaşları 1-70 arasında değişen
toplam 670 hastanın 333’ü erkek (%49.7), 337’si kadın
(%50.3) idi ve bunların toplam 325’inde (%48.5) MEFV
gen mutasyonu belirlendi (Tablo 1).
Tablo 1: MEFV mutasyonlarının cinsiyete göre dağılımı
MUTASYON
TİPİ

ERKEK

KADIN

TOPLAM

HETEROZİGOT

94

%46.31

109

%53.69

203

HOMOZİGOT

26

%56.52

20

%43.48

46

BİRLEŞİK
HETEROZİGOT

42

%56.75

32

%43.25

74

TOPLAM
MUTASYONLU
HASTA SAYISI

163

%50.15

162

%49.85

325

NORMAL

171

%49.56

174

%50.44

345

TOPLAM
HASTA SAYISI

333

%49.70

337

%50.30

670

Hastaların 46’sında homozigot (%6.86), 203’ünde
heterozigot (%30.29), 74’ünde birleşik heterozigot
(11.04) ve 2 hastada kompleks heterozigot (%0.29)
mutasyon vardı. Toplam hasta sayısı, mutasyon tipleri
ve genotip dağılımı Tablo 2 de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Hastaların genotip dağılımı
MUTASYON

HETEROZİGOT

HOMOZİGOT

COMPOUND HETEROZİGOT

GENOTİP

HASTA SAYISI

YÜZDESİ (%)

M694V/-

72

10.74

E148Q/-

54

8.05

M680I (G>C)/-

25

3.73

V726A/-

25

3.73

M680I (G>A)/-

7

1.04

P369S/-

6

0.89

A744S/-

4

0.59

K695R/-

4

0.59

R761H/-

2

0.29

F479L/-

1

0.14

M694I/-

3

0.44

TOPLAM

203

30.29

M694V

24

3.58

M680I (G>C)

11

1.64

E148Q

5

1.35

R761H

2

0.29

M680I (G>A)

2

0.29

M694I

2

0.29

TOPLAM

46

6.86

M694V/M680I G>C

21

3.13

M694V/E148Q

12

1.79

M694V/V726A

11

1.64

E148Q/P369S

8

1.19

M680I G>C/V726A

7

1.04

E148Q/V726A

3

0.44

M694V/R761H

2

0.29

M694V/M680I G>A

2

0.29

M694V/M694I

1

0.14

M694V/A744S

1

0.14

M694V/P369S

1

0.14

M694V/F479L

1

0.14

E148Q/K695R

1

0.14

E148Q/M680I G>A

2

0.29

M680I G>C/M680I G>A

1

0.14

V726A/R761H

1

0.14

TOPLAM

74

11.04

E148Q/P369S/M694V

2

0.29

TOPLAM MUTASYONLU HASTA SAYISI

325

48.50

TOPLAM NORMAL HASTA SAYISI

345

51.49

TOPLAM HASTA SAYISI

670

100

KOMPLEKS KARYOTİP
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Çalışılan 22 mutasyon arasında M694V mutasyonu 150
hastada tespit edildi (%22.38) ve yine toplam 450 allel
arasında allel frekansı en fazla olan M694V (%38.66)
idi. M694V, hem en sık görülen homozigot hem
de heterozigot mutasyon olarak belirlendi. M694V
mutasyonu ile birlikte bulunan mutasyonlar sıklık
sırasına göre şöyleydi: E148Q, M680I(G>C), V726A
ve P369S (sırasıyla, %12.98, %9.70, %6.86, %2.53).
MEFV mutasyonlarının allel frekansları Tablo 3’de
belirtilmiştir.
Tablo 3: MEFV mutasyonu tespit edilen 450 allelin
frekansları
MUTASYON

ALLEL SAYISI

MUTASYONLU ALLEL
FREKANSI (%)

M694V

174

38.67

E148Q

92

20.44

M680I(G>C)

76

16.89

V726A

46

10.22

P369S

17

3.78

M680I(G>A)

16

3.55

R761H

8

1.78

M694I

9

2.00

A744S

5

1.11

K695R

5

1.11

F479L

2

0.45

TOPLAM

450

100

TARTIŞMA
FMF; daha çok Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde prevalansı yüksek olan sistemik enflamatuvar bir hastalıktır.
Bu hastalığın majör belirtileri ateş, karın ağrısı, gögüs
ağrısı, deri lezyonlarıdır. Ülkemizde FMF prevalansının
yüksekliği nedeniyle nedeni bilinmeyen ateş ve karı
ağrısı tespit edilen tüm hastalar FMF ön tanısıyla genetik laboratuvarlarına refere edilmektedir. Bu nedenle
çalışmamızda toplam 670 hastanın 345’inde (%51.49)
MEFV mutasyonu tespit edilmiştir.
Moleküler genetik yöntemlerin hızla gelişmesi,
FMF etiyolojisinde rol alan MEFV genindeki
yeni mutasyonların değişik etnik topluluklarda
tanımlanmasına olanak sağlamıştır. Türkiye’de
hastalığın prevalansı 1/1000, taşıyıcılık oranı ise %20
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olarak bildirilmiştir (5). Daha önce yapılan çalışmalarda;
FMF’in her iki cinsiyeti de eşit oranda etkilediği (15,16),
erkeklerde daha sık görüldüğü ya da kadınlarda sık
görüldüğünü belirten sonuçlar alınmıştır (17,18). Bizim
çalışmamızda mutasyonlu olguların %49.85’i (162/325)
kadın, %50.15’i (163/325) erkek idi. Sonuçlarımız
hastalığın her iki cinsiyette eşit oranda görüldüğünü
gösteren çalışmalarla uyumludur (19) (Tablo 4).
Tablo 4: Genotiplerin cinsiyete göre karşılaştırması
Cinsiyet

Heterozigot

Homozigot

Birleşik
p
Heterozigot değeri

Erkek

94

26

42

Kadın

109

20

32

0.17

Çalışmamızda toplam bir ve/veya birleşik heterozigot
mutasyon taşıyan hastaların frekansı %50.15 (325/670)
iken herhangi bir mutasyon tespit edilmeyen hastaların
frekansı %49.56 (345/670) idi. Bu sonuç daha önce
yapılan çalışmalarla uyumlu olarak değerlendirildi
(19,20). Pek çok yayında MEFV gen mutasyonları
arasında frekansı en yüksek olarak bulunan M694V bizim
çalışmamızda en sık mutasyon olarak yer aldı (%22.38)
(3,4,21-23). M694V mutasyonu hem homozigot hem
heterozigot mutasyonlarda birinci sıklıkta karşımıza
çıktı. İkinci sıklıktaki mutasyon E148Q idi (%12.98).
FMF Çalışma Grubunun yaptığı araştırmaya göre Türk
FMF hastalarında en sık görülen mutasyonlar sırasıyla
M694V, M680I, V726A ve M694I olarak bildirilmiştir.
E148Q, bazı çalışmalarda MEFV mutasyonları arasında
en az penetran olan hatta polimorfizm olarak kabul
edilmesi gereken bir mutasyon olduğu belirtilmiştir
(21,24). Başka bir çalışmada E148Q mutasyonunun
sağlıklı Türk populasyonunda en sık rastlanan mutasyon
olduğu bildirilmiştir (5). Bizim çalışmamızda E148Q
mutasyonu ikinci sıklıkta karşımıza çıkmıştır, bu sonuç
pek çok çalışmayla uyumludur (25,26). M680I(G>C),
V726A ve P369S mutasyonlarının sıklık sırası ise %9.70,
%6.86, %2.53 şeklindeydi. Heterozigot mutasyonlar
arasında E148Q ikinci sıklıkta iken M680I(G>C)
mutasyonu homozigot mutasyonlar arasında ikinci
sıklıkta idi. R761H homozigot mutasyonu daha önce az
sayıda çalışmada bildirilmiş olup bizim çalışmamızda
7 hastamızda tespit edilmiştir (26,27). Çalışılan
örneklerde 1692del mutasyonuna hiç rastlanmamıştır.
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Sonuç olarak, Konya ve çevresinde yaşayan ve FMF ön
tanısı alan 670 hastada, MEFV geni için tanımlanmış
22 mutasyonun dağılımını inceledik. Sırasıyla M694V,
E148Q, M680I(G>C), V726A ve P369S mutasyonları
daha sık olarak görüldü. İstatistiksel olarak
cinsiyetler arasında fark olmadığı tespit edildi. Ancak
çalışmamızda toplam 670 hastanın % 51.49’unda MEFV
geni mutasyonu tespit edilmesi pyrosekans yöntemiyle
çalışılan ve Türk toplumunda sık görülen 22 mutasyon
dışında diğer bazı mutasyonların rol oynayabileceğini
göstermiştir. Bu nedenle özellikle FMF hastalığının
prevalansı yüksek olan ülkelerde MEFV geni tüm gen
sekanslama yönteminin kullanılması nadir, yaygın
veya bilinmeyen mutasyonların tespit edilmesi için
gereklidir.
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KORONER ANJİOGRAFİ LABORATUVARINA SEVKİ
YAPILAN HASTALARDA; DEPRESYON, ANKSİYETE VE
KORONER ARTER HASTALIĞI CİDDİYETİ İLİŞKİSİ
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, koroner anjiyografi (KAG) laboratuvarına sevk edilen hastalarda koroner arter
hastalığı (KAH) varlığının anksiyete ve depresyon gibi psikolojik bozuklıuklar ile ilişkisini değerlendirmektir.
Yöntem ve Gereç: Koroner anjiografi yapılan 163 hasta ardışık olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların
sosyodemografik özellikleri, kardiyovasküler risk faktörleri, klinik özellikleri ve mevcut kullandığı ilaçları kaydedildi. Koroner anjiyografi sonrası anksiyete ve depresyon seviyeleri, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğine
(HADÖ) göre incelendi. KAH ciddiyetini sınıflamak için KAG sonuçlarına göre hastalar aşağıdaki gibi sınıflandırıldı: perkütan koroner girişim (PKG); koroner by-pass greftleme (CABG); non-kritik koroner lezyonlar; normal
koroner arterler. Sosyodemografik özellikler, klinik özellikler, koroner arter ciddiyeti HAD ölçümleriyle uygun
biçimde karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 62 kadın hasta (%38) dahil edildi. 62 hastaya PKG uygulanıken 30 hasta CABG’ye gönderildi. 55 hastad non-kritik KAH varken 12 hastada normal koroner arterler (yavaş akım dahil) mevcuttu. Sosyodemografik faktörler arasında sadece kadın hastalar, düşük gelirli hastalar veya uyku sorunu olan hastalar
sırasıyla erkek hastalara, yüksek geliri olan hastalara veya uyku sorunu olmayanlara kıyasla daha yüksek HAD
değerlerine sahipti. Sosyodemografik özellikler, kardiyovasküler risk faktörleri, klinik özellikler ve KAG sonuçlarını içeren çok değişkenli regresyon analizinde, anksiyete için sadece uykusuzluk varlığı (β=0,243; p<0,05) ve
KAG sonuçlarının (β=0,202; p<0,05) bağımsız değişken olduğu bulunurken buna karşın depresyon için sadece
yaş bulundu.
Sonuç: Çalışmada KAH’nin hastaların anksiyete seviyeleri ile ilişkili olabileceğini bulduk.
Anahtar Sözcükler: Anksiyete; Depresyon; Koroner anjiyografi; Koroner arter hastalığı
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Objective: The objective of this study was to evaluate the relationship of psychological disorders such as
anxiety and depression with presence of coronary artery disease (CAD) among patients referred to coronary
angiography (CAG) laboratory.
Material and Methods: One hundred sixty three patients undergone CAG were consecutively included in the
study. Sociodemographic features, cardiovascular risk factors, clinical features and current medications were
recorded for all patients. The levels of anxiety and depression were examined according to Hospitalized Anxiety
and Depression (HAD) measurements following coronary angiography (CAG). According to CAG results, the
subjects were grouped to classify the severity of CAD as follows: percutaneous coronary intervention (PCI),
coronary bypass grefting (CABG), non-critical coronary lesions, normal coronary arteries. Sociodemographic
features, clinical features, severity of coronary artery disease were compared with HAD measurements
accordingly.
Results: The study included 62 female patients (38%). 62 patients were undergone for PCI, 30 patients
were referred to CABG while 55 patients had non-significant CAD; 12 patients has normal coronary arteries
(including slow flow). Among sociodemographic factors, only female patients, patient with low income or
insomnia had significantly higher HAD values compared to male, high income or without insomnia respectively.
In multivariate regression analysis including sociodemographic features, cardiovascular risk factors, clinical
features and CAG results, only presence of insomnia (β=-0.243; p<0.05) and CAG results (β=0.202; p<0.05)
was found to be significant independent variables related to anxiety while only age was found significant for
depression.
Conclusions: The study found that CAD can be related to anxiety level of patients.
Keywords: Anxiety, Depression, Coronary angiography, Coronary artery disease
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GİRİŞ
Kardiyovasküler hastalıklar, tedavisindeki gelişmelere
rağmen ölüm nedeni olarak birinci sırada yer almakta
ve hayat kalitesini kısıtlamaktadır (1). Koroner arter
hastalığının yaşam kalitesini bozduğu birçok çalışmada
bildirilmiştir (2-4).
Depresyon ve anksiyetenin, koroner arter hastalığı
(KAH) için risk faktörü olduğu ve kardiyovasküler bir
hastalığı olduğunu öğrenen kişilerde, bu tür psikolojik
bozuklukların oluştuğu bilinmektedir (5).
Ayrıca sigara içme, egzersiz yapmama, tedaviye ve
yaşam tarzını değiştirme yönünde yapılan önerilere
uymama gibi davranışsal özellikler, depresyon ve
anksiyete ile yakından ilişkili olup tedaviye uyumunu
arttırmak, prognozu iyileştirmek ve psikiyatrik hastalığın
oluşturduğu riski azaltmak için bu hastalarda psikiyatrik
tedavi yaklaşımları oldukça önem taşımaktadır (6).
Günümüzde hala depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik
bozuklukların tıbbi hastalığa karşı verilen doğal bir
yanıt olduğu ve akut dönem geçtikten sonra bu tür
tabloların kendiliğinden azalacağına ya da iyileşeceğine
dair bir tutum olduğu için, özellikle akut koroner
sendrom sonrası ortaya çıkan affektif bozukluklar
gözden kaçabilmekte, hastaların büyük bir kısmında
aylar sonra bile devam etmekte olduğu halde tedavisiz
kalabilmektedir (7). Oysa, geniş çaplı epidemiyolojik
araştırmalarda depresyon ve anksiyetenin, KAH’a
sıklıkla eşlik eden komorbid durumlar olduğu ve
kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskinde artışla
ilişkili olduğu gösterilmiştir (8).
Bu çalışmada, kardiyovasküler risk faktörlerinin yanı sıra
yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon gibi durumların
KAH ciddiyeti üzerinde ne ölçüde etkili olduklarını
araştırdık. Bu amaçla, hastaların Hastane Anksiyete ve
Depresyon ölçeği (HADÖ) skorları ve sosyodemografik
özelliklerinin KAH ciddiyeti ile ilişkisi istatistiksel olarak
karşılaştırıldı.

MATERYAL VE YÖNTEM
Ocak 2013 ile Aralık 2013 dönemleri arasında, ayaktan
hasta polikliniğine veya acil servise göğüs ağrısı,
çarpıntı, senkop veya nefes darlığı şikayetleri ile
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başvuran ve koroner anjiyografi endikasyonu konulan
ardışık 216 hasta incelendi. Bunlardan çalışmaya dahil
olma kriterlerine uyan 101 erkek ve 62 kadın olmak
üzere toplam 163 hasta bu çalışmaya dahil edildi.
Çalışmaya katılanlar, çalışma hakkında bilgilendirilerek
yazılı onamları alındı. Tüm hastalara koroner
anjiyografi sonrasında HADÖ uygulandı. Hastaların
sosyodemografik özellikleri belirlendi.
Çalışmaya, 18 yaş altındaki hastalar, gebeler,
postportum dönemde olan hastalar, emziren kadınlar,
her hangi bir nedenden dolayı son 6 ay içinde
antidepresan, anksiyolitik ve/veya antipsikotik ilaç
kullanmış olanlar, her hangi bir psikiyatrik hastalık
öyküsü olan hastalar dahil edilmedi. Çalışma için Klinik
Araştırmalar Etik kurulundan HNEAH-KAEK 2013/88
karar no ile onay alındı.
HADÖ, kendini bildirim ölçeği olup 7’si depresyon
(HADÖ-D), 7’si anksiyete (HADÖ-A) belirtilerini araştıran
toplam 14 maddeden oluşur. Maddeler verilen herbir
yanıt 0-3 arasında puanlandırılır. Çalışmada, Aydemir
ve arkadaşları tarafından Tük toplumu için uyarlanmış
formu kullanımıştır (9).
Selektif koroner anjiyografi, Judkins kateterleri
kullanılarak femoral arter yoluyla uygulandı. Left
anterior descending (LAD) ve sirkümfleks (LCx) koroner
arterleri, en az dört görüntü ve sağ koroner arter ise en
az iki görüntü alınarak değerlendirildi. Koroner referans
segmenti, lezyon proksimali ve distalinden seçildi.
Diyagnostik kateter kalibrasyonu ile çap ve lümen darlığı
ölçüldü. Koroner anjigrafi görüntüleri, hastanın klinik
durumunu bilmeyen iki farklı kardiyolog tarafından
değerlendirildi. Koroner anjiyografi sonucuna göre
hastalar normal koroner artere sahip olanlar (lezyon
yok ve/veya koronerlerde yavaş akım) ve koroner arter
hastalığı varlığı olarak iki gruba ayrıldı.
İstatistiksel analiz:
Çalışmada elde edilen veriler SPSS 16.0 (Statistical
Package for Social Sciences for Windows 16.0) paket
bilgisayar programı ile analiz edildi. Sürekli değişkenler
ortalama ± standart sapma olarak gösterilirken
kategorik değişkenler ise sıklık ve yüzde (%) olarak
belirtildi. Verilerin dağılımı Kolmogorov-Smirnov testi
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ile belirlendi. Değişkenlerden hiçbiri normal dağılıma
sahip değildi. Gruplar arası karşılaştırma için MannWhitney U kullanılarak değerlendirildi. Korelasyon
analizi için Spearman korelasyon testi kullanıldı.
Kategorik değişkenlerin gruplararası karşılaştırılması
için ki-kare testi kullanıldı. HADÖ anksiyete ve
depresyon puanlarını etkileyen bağımsız değişkenleri
tespit etmek için regresyon analizi yapıldı. P değerinin
0,05’in üzerinde olması istatiksel olarak anlamlı kabul
edildi.

BULGULAR
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Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri
Sayı

Yüzde

Erkek

101

% 62

Kadın

62

% 38

Evli

147

% 90

Bekar

3

%2

Dul

13

%8

Cinsiyet

Medeni Hali

Koroner anjiyografi endikasyonu

Çalışmaya alınan toplam 163 hastanın yaş ortalaması
58,6±12,0 idi ve hastaların 62’si kadın (%38) ve 101’i
erkekti (%62). Araştırma kapsamındaki hastaların
sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de gösterildi.
Katılımcıların anksiyete ve depresyon puanla¬rının
ortalamaları Tablo 2’de gösterilmiştir. HADÖ anksiyete
alt boyutu puan ortalaması 10,1±3,3 ve depresyon alt
boyutu puan ortalaması ise 10,2±3,4 idi.

STEMI

32

% 20

NSTEMI

25

% 15

USAP

38

% 23

SAP

68

% 42

PCI uygulananlar

62

% 38

Cerrahi revaskülarizasyon kararı

30

% 18

Normal koroner arter

8

%5

Demografik verilere göre gelir düzeyi düşük olanlarda,
kadın cinsiyette, uyku sorunu olanlarda HADÖ anksiyete
ve depresyon alt ölçekleri ortalamaları anlamlı olarak
daha yüksekti (p<0,05) (Tablo 2). Uyku sorunu olan
hastalarda HADÖ anksiyete ve depresyon alt ölçekleri
ortalama puanları uyku sorunu olmayan katılımcılara
oranla anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05).

Non-kritik darlık, medikal tedavi

55

% 34

Yavaş akım

4

% 2,5

Kritik darlık, medikal tedavi

4

% 2,5

Alıyor

37

% 23

Almıyor

126

% 77

Anksiyete ve depresyon puanları ile demografik
verilerin korelasyon analizi Tablo 3’de gösterildi. Yaş
(HADÖ-D: β= 0,416, anjiografi sonucu (HADÖ-A:
β=0.202) ve uyku sorununun (HADO-A: β= -0,243),
anksiyete ve depresyon puanlarını anlamlı derecede
etkileyen bağımsız değişkenler olarak saptandı (Tablo
4).

Var

67

% 41

Yok

96

% 59

Var

84

% 52

Yok

79

% 48

Var

52

% 32

Yok

111

% 68

Anjiografi Sonucu

Anti İskemik Tedavi

Ailede koroner arter hastalığı öyküsü

Kardiyoloji dışı ek kronik hastalık

Uyku Sorunu

STEMI: ST elevasyonlu Myokard Enfarktüsü; NSTEMI: Non ST
elevasyonlu Myokard Enfarktüsü;
USAP: Unstabil Anjina Pektoris; SAP: Stabil Anjina Pektoris; PCI:
Perkütan Koroner Girişim;
CABGO: Koroner arter by-pass operasyonu
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Tablo 2. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ile HADÖ
ortalamalarının karşılaştırması
HADÖ-A
ortalaması

p
değeri

HADÖ-D
ortalaması

Tablo 3. Demografik değişkenler ile anksiyete ve depresyon
puanları arasındaki ilişkiler

p
değeri

HADÖ- A

Cinsiyet
Kadın

11,1 ± 3,2

Erkek

9,5 ± 3,2

<0.005

10,9 ± 3,4

<0.005

9,7 ± 3,4

Medeni durum
Evli

10,0 ± 3,2

Bekar

10,3 ± 4,9

0.103

10,1 ± 3,5
10,0 ± 2,6

Dul

12,0 ± 4,1

10,5 ± 3,2

0.916

Aylık geliri
<0.01

11,1 ± 2,9

<0.05

HADÖ-D

r

p

r

p

Yaş

0,003

0,485

0,099

0,104

Cinsiyet

0,121

0,061

0,216

0,003*

Medeni Hal

0,147

0,030*

0,014

0,428

Aylık Gelir

-0,208

0,004*

-0,159

0,021*

Koroner
anjiyografi
endikasyonu

0,033

0,339

-0,025

0,375

Anjiografi
Sonucu

0,009

0,452

0,124

0,058

≤400 TL

12,1 ± 2,7

401-700
TL

10,5 ± 3,4

11,0 ± 3,2

KAH var/yok

0,107

0,086

-0,004

0,482

>700 TL

9,5 ± 3,2

9,5 ± 3,5

Ailede Kardiyak Hastalık

-0,073

0,178

-0,027

0,366

Uyku Sorunu

-0,234

0,001*

-0,275

0,000*

Koroner Arter Hastalığı
Var

10,1 ± 3,4

Yok

10,1 ± 2,6

0.955

10,3 ± 3,5

0.224

9,0 ± 2,2

Anti iskemik Tedavi
Alıyor

10,7 ± 3,3

Almıyor

10,0 ± 3,3

0,284

10,0 ± 2,9

0,748
Tablo 4. Demografik değişkenlerin anksiyete ve depresyon
üzerine etkilerinin regresyon analizi ile incelenmesi

10,2 ± 3,6

Ailede kardiyak hastalık öyküsü
Var

10,0 ± 3,7

Yok

10,3 ± 3,0

0,596

9,9 ± 4,1

0,496

10,5 ± 3,3

Yok

9,7 ± 3,3

0,134

10,6 ± 3,3

0,103

9,7 ± 3,5

Uyku Sorunu
Var

11,5 ± 3,5

Yok

9,5 ± 3,0

HADÖ- A

HADÖ-D

β

β

Yaş

0,148

0,416*

Cinsiyet

0,136

0,085

Medeni Hal

0,096

-0,089

Yaşadığı Yer

-0,069

-0,060

Meslek

0,088

0,103

Aylık Gelir

-0,106

-0,127

Anjiografi Sonucu

0,202*

0,070

Ailede Kardiyak Hastalık

-0,023

-0,021

Uyku Sorunu

-0,243**

-0,169

10,3 ± 2,9

Kardiyak dışı ek kronik hastalık
Var

*p<0.05; HADO: Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçeği;
A:Anksiyete altboyutu; D: Depresyon altboyutu;KAH: Koroner Arter Hastalığı

<0.001

11,4 ± 3,1
9,6 ± 3,4

<0.005

*p<0.05; **p<0.01; HADO: Hastane Anksiyete ve Depresyon
Olceği; A:Anksiyete altboyutu; D: Depresyon altboyutu
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TARTIŞMA
Çalışmamızda, koroner anjiografi uygulanan hastalarda
anksiyete ve depresyon düzeyleri ve bunları etkileyen
sosyodemografik değişkenler incelendi.
Bu çalışmada, kullanılan HADÖ’nün hem tek değişkenli
hem de çoklu regresyon analizinde, KAH’li hastalarda
anksiyete ve depresyonun taranıp saptanmasında
yeterli bir araç olduğu gösterilmiştir. Özer ZC ve ark.
2009 yılında miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda
yapmış oldukları çalışmada, katıımcıların %100’ünde
anksiyete, %91,1’inde depresyon saptamıştır (10). Bizim
çalışmamızda depresyon oranı anksiyeteye göre daha
yüksek tespit edildi. Anksiyete oranı ise depresyona
oranla daha düşük tespit edildi. Bulgularımızdaki bu
farklılık bizim çalışmamızda tanı yelpazesinin daha geniş
olması (sadece miyokard enfarktüsü değil unstable
angina ve stabil anjina pektoris), çalışmanın yapıldığı
bölgenin farklılığı veya sosyodemografik farklılıklardan
kaynaklanmış olabilir.
KAH tanısı alan hastalarda hem HADÖ-A hem de HADÖ-D
alt ölçeği puan ortalamaları KAH tanısı olmayanlara göre
daha yüksek saptandı fakat istatistiksel olarak anlamlı
değildi (p>0,05). Bunun nedeni KAH olmayanların
sayısının (n=151) KAH olanlara (n=12) göre çok daha
düşük olması olabilir. Koroner arter hastalarının
anksiyete puanlarının yüksek olması, hastalıkla ilgili
daha önceki olumsuz deneyimleri, genel durumlarının
kötüleşeceğini hissetme ve ölüm korkusu yaşama gibi
faktörlerle ilişkili olabileceği düşünülmüştür (11, 12)
Ek kronik hastalığı olan katılımcılarda hem HADÖ-A
hem de HADÖ-D alt ölçeği puan ortalamaları ek
hastalığı olmayanlara göre daha yüksek saptandı fakat
istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Bunun
nedeni çalışmaya dahil edilen hasta sayısının az olması
olabilir.
Demografik verilere göre gelir düzeyi düşük olanlarda
anksiyete ve depresyon alt ölçekleri ortalamaları
anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Düşük
gelir düzeyine sahip olan hastalarda ekonomik
sorunlar hastalığa uyumu ve hastalıkla baş etmeyi
güçleştirmektedir. Koroner arter hastalığı tanısı konan
hastaların hastanede yatış sureci boyunca anksiyete
ve depresyon taramasının yapılması önemlidir ve
bunun çeşitli nedenleri vardır. Depresyon, kardiyak
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fonksiyonların kendisinden ziyade, koroner arter
hastalığı olan hastalarda yaşam kalitesi ve fiziksel
sınırlılık üzerine daha büyük etkiye sahip olabilir (13).
Meslek alt grupları içerisinde ev hanımı grubunda diğer
gruplara kıyasla HADÖ anksiyete alt ölçek ortalama
puanı anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Çocuk
bakımı, eğitimi ve evin sorumlulukları bölgemizde
ağırlıklı alarak ev hanımlarının üstlendiği bir görevdir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik şartlar
nedeniyle çocuk bakım ve eğitimi oldukça güç
koşullarda sağlanmaktadır. Ayrıa çocuk sayısının
artması ile birlikte karşılaşılan güçlükler ve buna bağlı
stres de artmaktadır.
Çalışmamızda uyku bozukluğu olan hastalarda HADÖ
anksiyete ve depresyon alt ölçekleri ortalama puanları
uyku sorunu olmayan katılımcılara oranla anlamlı olarak
daha yüksekti (p<0,05). Uyku bozukluğu ile HADÖ
anksiyete ve depresyon alt ölçekleri anlamlı olarak
pozitif korelasyon gösterdi. Bu da literatürle uyumlu
olarak depresyon ve anksiyete tanısı alanlarda uyku
bozukluğu oranının yüksek olduğu göstermektedir (6).
Sağlık bakım profesyonelleri hastaların kuşku ve
endişelerinin farkında olmalı ve tedavi kararlarını
vermelerinde hastalara yardımcı olmalıdır. Aynı
zamanda, aile ve arkadaşların hastayı desteklemek
ve sosyal etkileşimi güçlendirmek için nasıl bir katılım
göstereceklerini araştırmak önemlidir. Eş, aile üyeleri
ve arkadaşların depresyon hakkında eğitilmeleri,
onların hastalığın sonuçlarını anlamalarına ve baş
etme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir ve
böylelikle izolasyon riski azalabilir (14).
Major depresyon varlığında, aile ve arkadaşlar
tarafından sağlanan duygusal desteği daha yüksek
algılayan hastalarda klinik sonuçların daha iyi olduğu
gösterilmiştir (15).
Birçok akut ve kronik hastalıkta hastalar tarafından
yaşanan ve algılanan psikolojik sorunlar arasında en
yaygın bilinenler anksiyete ve depresyondur. KAH’de
de, hastaların büyük bir çoğunluğunda anksiyete
ve depresyon görülmektedir. Hastalık yönetimi ve
hastalığa uyum üzerinde birçok olumsuz etkiye neden
olabileceğinden dolayı, KAH’li hastaların psikolojik
sorunlarının uygun şekilde tanınması, yönlendirilmesi
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ve tedavisinin yürütülmesinde sağlık profesyonellerine
büyük görev düşmektedir.

SONUÇ
KAH düşünülen tüm hastalarda, anksiyete ve depresyon
gibi psikososyal bozuklukların varlığı araştırılmalıdır.
Bu açıdan klinik pratikte uygulanabilirliği basit olan
HADÖ faydalı olabilir. Tedavi öncesi ve sonrasında
bu testlerle değerlendirilen hastalardaki zaman
içerisindeki değişiklikler, hastaların tedaviyle ne ölçüde
iyileştiklerini, tedaviye uyumlarını ve yaşam kalitelerini
belirlemede faydalı olabilir. Bu amaçla daha büyük,
randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

AKKAYA ve ark.
Koroner Anjiografi Laboratuvarı

acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2003;92:1277-81.
13. AbuRuz ME, Alaloul F, Al-Dweik G. Depressive symptoms are associated with in-hospital complications following acute myocardial
infarction. Appl Nurs Res. 2018;39:65-70.
14. van Harmelen AL, Gibson JL, St Clair MC, Owens M, Brodbeck
J, Dunn V, et al. Friendships and Family Support Reduce Subsequent Depressive Symptoms in At-Risk Adolescents. PLoS One.
2016;11:e0153715.
15. de Jager TAJ, Dulfer K, Radhoe S, Bergmann MJ, Daemen J,
van Domburg RT, et al. Predictive value of depression and anxiety
for long-term mortality: differences in outcome between acute
coronary syndrome and stable angina pectoris. Int J Cardiol.
2018;250:43-48.

KAYNAKLAR
1. Mora S, Manson JE. Aspirin for Primary Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease: Advances in Diagnosis and Treatment.
JAMA Intern Med. 2016;176:1195-204.
2. Lukkarinen H, Hentinen M. Assessment of quality of life with
the Nottingham Health Profile among patients with coronary heart
disease. J Adv Nurs. 1997;26:73-84.
3. Lukkarinen H, Hentinen M. Treatments of coronary artery disease
improve quality of life in the long term. Nurs Res. 2006;55:26-33.
4. Pinheiro de Melo EM, Lopes Ferreira P. Quality of life 2 years after
coronary revascularization. Enferm Clin. 2007;17:309-17
5. Karadede AA, Temamoğulları AV, Altındağ A, Ilgen S, İltımır K,
Toprak N. The relation between hhe number and severıty of coronary artery stenosıs and tendency to depressıon and anxıety. T Klin
Kardiyoloji 2001;14:98-103
6. Shapiro P. Kardiyovasküler Bozukluklar. In: Kaplan & Sadock’s
Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. Baskı. Editörler: Benjamin
J. Sadock, Virginia A. Sadock. Çeviri Editörleri: Hamdullah Aydın, Ali
Bozkurt. Güneş Kitabevi, Ankara, 2007.
7. Carney R, Freedland K. Depression and Coronary Heart Disease:
More Pieces of the Puzzle. Am J Psychiatry 2007;9:1307-9.
8. Musselman D, Evans D, Nemeroff C. The relationship of depression to cardiovascular disease: epidemiology, biology, and treatment. Arch Gen Psychiatry 1998;55:580-92.
9. Akdemir A, Örsel S, Dağ İ Türkçapar MH, İşcan N, Özbay N.
Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ)’nin geçerliği,
güvenirliği ve klinikte kullanımı Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji
Dergisi. 1996;4:251–259
10. Özer ZC, Şenuzun F, Tokem Y. Miyokart enfarktüslü hastalarda
anksiyete ve depresyonun incelenmesi. Arch Turk Soc Cardiol
2009;37:557-562
11. Ziegelstein RC, Fauerbach JA, Stevens SS, Romanelli J, Richter
DP, Bush DE. Patients with depression are less likely to follow
recommendations to reduce cardiac risk during recovery from a
myocardial infarction. Arch Intern Med 2000;160:1818-23.
12. Carney RM, Blumenthal JA, Catellier D, Freedland KE, Berkman
LF, Watkins LL, et al. Depression as a risk factor for mortality after

45

KRONİK HASTA ÇOCUKLARA BAKIM VERENLERİN
BAKIM VERME YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Caregiving Burden in Caregivers of Children
with Chronic Illness
Esra TÜRE1, Abdullah YAZAR1 , Fatih AKIN1, Adem AYDIN2
ÖZET
1

Necmettin Erbakan Üniversitesi,

Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya
Necmettin Erbakan Üniversitesi,

2

Meram Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

Esra TÜRE, Uzm. Dr.
Abdullah YAZAR , Dr. Öğr. Üyesi
Fatih AKIN, Dr. Öğr. Üyesi
Adem AYDIN, Doç. Dr.

İletişim:
Uzm. Dr. Esra TÜRE
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Meram Tıp Fakültesi,
ÇocukSağlığıveHastalıkları ABD,
42080 Konya
Tel: +90 332 2236527- 505 6343290
e-mail:
dresrature@hotmail.com
Geliş tarihi/Received: 10.03.2018
Kabul tarihi/Accepted: 21.05.2018
DOI: 10.16919/bozoktip.403880
Bozok Tıp Derg 2018;8(3):46-53
Bozok Med J 2018;8(3):46-53

46

Amaç: Çocuk acil kliniğimize başvuran kronik hastalığı olan çocukların bakım verenlerinin epidemiyolojik özelliklerini ve bakım verme yükünü araştırıp, bunlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 18 yaş altında, kronik hastalık nedeni ile takip edilen 105hastanın bakım vereni çalışmaya
dahil edildi. Bakım verenlerin yaşadığı stresi değerlendirmek amacıyla Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği (ZBYÖ)
kullanıldı.
Bulgular: ZBYÖ puanları 24–83 arasında değişmekte olup ortalama 47,64±15,31 olarak bulundu. Bakım verenlerin %68,6’sı (n=72) ilk öğretim, %20’si (n=21) orta öğretim, %9,5’i (n=10) yüksek öğretim mezunu idi. Sadece
%1,9’u (n=2) okuma yazma bilmiyordu. Bakım verenlerin %96,2’si (n=101) evli, %3,8’i (n=4) bekar idi. Bakım
verenlerin meslekleri incelendiğinde en sık %86,7’sinin (n=91) ev hanımı olduğu görüldü; bunu öğretmen,
devlet memuru, hemşire ve serbest meslek mensupları izliyordu. Bakım yükü ile bakım verenlerin yaş grupları
incelendiğinde, 40 yaş üzerinde olan 21 bakım verenin 13’ü (p= 0,001) ağır derecede yüke, 18-25 yaş arasındaki 25 bakım verenin 14’ü istatistiksel anlamlı olarak (p= 0,001) hafif derecede yüke sahip idi. Bakım verenlerin
gelir düzeyi incelendiğinde; ağır derecede yüke sahip 41 hastanın 19’u istatistiksel anlamlı olarak 1000 TL’nin
altında gelire sahip idi (p= 0,004). Hastane ziyaret sayıları incelendiğinde; yılda 5’den az hastane ziyareti olan
34 hastanın bakım vereninin 33’ü (p= 0,001) hafif yüke, yılda 10’dan fazla hastane ziyareti olan 25 hastanın
bakım vereninin 16’sı (p= 0,001) istatistiksel olarak anlamlı ağır yüke sahip idi.
Sonuç: Bakım verenlerinin bakım verme yüklerini belirlemek, yaşadıkları güçlükleri tanımlamak, gerekli sosyal
ve ekonomik desteği sağlamak, yaşam kalitelerini artırmak hastaların daha kaliteli hizmet alması için gereklidir.
Anahtar Sözcükler: Bakım veren; Bakım verme yükü; Kronik hastalık

ABSTRACT
Objective: We aimed to evaluate epidemiological characteristics and caregiving burden of caregivers
of children with chronic illness who referred to our pediatric emergency department and evaluate the
relationship between them.
Material and Methods:Caregivers of 105 patients under 18 years of age who were followed for any chronic
disease were included in the study. Zarit Burden Interview (ZBI) was used to assess the stres experienced by
caregivers.
Results: The mean scores of ZBI were ranged from 24 to 83, with a mean of 47,64 ± 15,31. 68.6% (n = 72) of
the caregivers were primary school graduates, 20% (n = 21) of secondary school graduates and 9.5% (n = 10)
of higher education graduates. Only 1.9% (n = 2) were illiterate. 96.2% (n = 101) were married and 3,8% (n =
4) of single. When the professions of caregivers were examined, it was seen that 86.7% (n = 91) of them were
housewives, followed b yteachers, government officials, nurses and self-employed people. When the age
groups of caregivers according to the degree of careburden were examined, while 13 of the 21 caregivers over
40 years old (p= 0,001) and burdened severe, 14 of the 25 caregivers in the18-25 age group were burdened
mild (p= 0,001). Income levels of caregivers were evaluated and 19 of the 41 patients with severe burden
were found to have an income less than 1000 TL which was statistically significant (p= 0.004). The number of
hospital visits revealed that; 33 of 34 patients with less than 5 per year hospital visit had a mildburden (p=
0.001) and 16 of 25 patients with more than 10 per year hospital visit had severe burden (p= 0.001).
Conclusion: Determining caregiver burden of caregivers, identifying the difficulties they experience, providing
necessary social and economic support, increasing quality of life is necessary for patients to receive beter
quality services.
Keywords: Caregivers; Caregiver burden; Chronic illness
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GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesi, sağlık hizmetlerinde kalitenin
artması ve sağlık hizmetine ulaşımın kolaylaşması ile
birlikte geçtiğimiz yüzyıla oranla insanların ortalama
yaşam süresi belirgin şekilde artmıştır. Bunun yanında
çocukluk yaş grubunda yeni doğan ve çocuk yoğun
bakım ünitelerinin artmasınaparalel biçimde kronik
hastalığı olan çocuklardasağkalım süreleri de artış
göstermektedir.Tüm bunların sonucunda da bakım
veren ihtiyacı önem kazanmıştır(1).
Kronik hastalığı veya yetersizliği olan bireyin bakım
vereninin; zorlanması, kendisini psikolojik baskı altında
hissetmesi ya da yük altına girmesi bakım verme yükü
olarak tanımlanmaktadır. Bakım veren kişiler üzerinde
yapılan incelemeler sonucunda bakım veren yükü,
fiziksel, psikolojik, emosyonel, sosyal ve ekonomik
sorunlar olmak üzere incelenmektedir (2).
Biz bu çalışmada çocuk acil kliniğimize başvuran kronik
hastalığı olan çocukların bakım verenlerinin bakım
verme yükünü araştırıp, bakım verme yükü ile bakım
verenlerin ve hastaların epidemiyolojik özelliklerini
karşılaştırmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM
Prospektifolarak yaptığımız çalışma, üniversitenin
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 05.05.2017 tarih
ve 2017/920 sayılı etik kurul izni ve çalışmaya katılan
gönüllülerden bilgilendirilmiş gönüllü olur formu
aracılığıyla yazılı izin alındıktan sonra mayıs 2017 ile
ekim 2017 tarihleri arasında yapıldı. Hastanemiz çocuk
acil servisine başvuran; 18 yaş altında mental-motor
reterdasyon, epilepsi, hipoksikiskemikensefalopati,
nörometabolik
hastalık,
hidrosefali,
spinalmüsküleratrofi,
duchennemüskülerdistrofi,
kronik böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği,
kistikfibrozisve lösemi gibi kronik hastalık nedeni ile
takip edilen hastaların bakım verenleribasit olasılıklı
(rastgele) örnekleme yöntemi ile çalışmaya dahil edildi.
Örneklem büyüklüğü, kronik hastalık nedeni ile takip
edilen hastaların çocuk acil servise başvurularının,
son bir yıldaki çocuk acil toplam hasta sayısına göre
dağılımına ve minimum anlamlı fark ile belirlenen
tahminlerden oluşturuldu.

TÜRE ve ark.
Bakım Verenlerin Bakım Yükü

Çalışmaya hastanın temel bakımlarını en az altı
aydır yapan aile bireyleri dahil edildi.Bakım hizmeti
karşılığında devletin verdiği yardım dışında herhangi bir
ücret alanlar ve bu işi meslek olarak yapan aile bireyleri
dışındaki kişiler ise çalışmaya dahil edilmedi. Bakım
verenlerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni hal,
meslek, maddi gelir, bakım verdiği alanlar ve hastaların
tanıları standart veri giriş formuna kaydedildi. Zarit
ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan; bakım
gereksinimi olan bireye bakım verenlerin yaşadığı stresi
değerlendirmek amacıyla kullanılan Zarit Bakım Verme
Yükü Ölçeği (ZBYÖ),bakım verenleri değerlendirmek
için kullanıldı(3). Ölçek 19 sorudan oluşmaktadır ve
yer alan maddeler ruhsal ve fiziksel sağlığa, sosyal ve
duygusal yaşantılara, ekonomik duruma, kişilerarası
ilişkilere yönelik olup, ölçeğin değerlendirilmesi
toplam puan üzerinden yapılmaktadır. Ölçek puanının
yüksek olması yaşanılan sıkıntının fazla olduğunu
göstermektedir. Ölçek ‘asla’, ‘nadiren’, ‘bazen’, ‘sık
sık’ ya da ‘hemen her zaman’ şeklinde 1’den 5’e kadar
değişen likert tipi değerlendirmeye sahiptir. Buna göre
bakım verenin verebileceği en düşük puan 19, en
yüksek puan 95’ dir. ZBYÖ’nünCronbach alfa iç tutarlılık
kat sayısı 0,83’dür. Ölçek, İnci ve arkadaşlarıtarafından
2008 yılında Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve
güvenilirlik çalışması yapılmıştır(4). Bakım verenler ile
yüz yüze görüşme tekniği ile değerlendirme yapıldı ve
her gönüllü için buyaklaşık 10-15 dakika sürdü. Elde
edilen puanlar; 19-40 arası ‘hafif derecede yük’, 41-49
arası ‘orta derecede yük’,50-95 arası ‘ağırderecede yük’
şeklinde derecelendirilerek değerlendirildi.
İstatistiksel Analiz:Çalışmanın istatistiksel analizi
Statistical PackagefortheSocialSciencesfor Windows
ver. 20.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin
dağılımı ve sıklığının analizlerinde tanımlayıcı analizler
kullanıldı.Bakım verenlerin bakım verme yükü ile
hastaların tanıları, ekonomik durumları, eğitim
düzeyleri, bakım verenlerin cinsiyeti gibi parametreler
arasındaki ilişkiyi bulmak için Ki-Kare testleri kullanıldı.
Sürekli değişkenlerde normallik analizi yapıldı.
Normal dağılıma uyan verilerde Pearsonkorelasyon
analizi, uymayan verilerde ise Spearman korelasyon
analizi kullanıldı. Bağımsız iki grubun ortalamasının
karşılaştırılmasında bağımsız t-test kullanıldı. İkiden
çok bağımsız grup ortalamasının karşılaştırılmasında
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ise tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Tüm istatistik
analizlerde anlamlılık düzeyi <0.05 olarak kabul edildi.

%10,5’inde (n=11) ise hem trakeostomikanülü hem de
gastrostomikatateri mevcuttu.

BULGULAR

Çalışmamızda ZBYÖ puanları 24–83 arasında
değişmekte olup ortalama 47,64±15,31 olarak bulundu.
Bakım verenlerin %38,1’inin (n=40) hafif derecede,
%22,9’unun (n=24) orta derecede ve %39’unun
(n=41) ise ağır derecede yüke sahip olduğu görüldü.
Çalışmadaki tek erkek katılımcı ise orta derecede yüke
sahipti. Bakım verenlerin epidemiyolojik özelliklerine
göre dağılımı ve ZBYÖ puanı ortalamaları tablo 1’de
gösterilmiştir. Bakım verenlerin bakım verme yükü ile
hastaların tanılarının ilişkisi tablo 2’de gösterilmiştir.

Çocuk acil kliniğimize mayıs 2017 ile ekim 2017
tarihleri arasında başvuran, kronik hastalığı olan
105 çocuğun bakım verenleri çalışmaya dahil edildi.
Hastaların %50,5’i (n=53) kız, %48,6’sı (n=51) erkek
idi. Tüm hastaların yaş ortalaması 6,65±4,76 iken,
kızlarınki 6,97±4,83 yıl ve erkeklerinki 6,43±4,70 yıl idi.
Bakım verenlerin ise %99’u (n=104) kız iken yalnızca
%1’i (n=1) erkek idi. Bakım verenlerin yaş ortalaması
ise 33,26±9,06 yıl idi. Bakım verenlerin %68,6’sı (n=72)
ilk öğretim, %20’si (n=21) orta öğretim, %9,5’i (n=10)
yüksek öğretim mezunu idi. Sadece %1,9’u (n=2)
okuma yazma bilmiyordu. Bakım verenlerin %96,2’si
(n=101) evli, %3,8’i (n=4) bekar idi. Bakım verenlerin
meslekleri incelendiğinde en sık olarak %86,7’sinin
(n=91) ev hanımı olduğu görüldü, bunu öğretmen,
devlet memuru, hemşire ve serbest meslek mensupları
izliyordu.. Bakım verenlerin gelir durumlarına göre
dağılımına bakıldığında, en sık olarak %44,8’inin (n=47)
aylık 1001-2000 Türk lirası (TL) geliri olduğu, bunu
%24,8 ile 1000 TL’nin altında geliri olanların izlediği
ve yalnız %4,8 hastanın 5000 TL’nin üzerinde geliri
olduğu görüldü. Bakım verenlerin hasta ile yakınlık
derecesi incelendiğinde en sık olarak%93,3’ünün
(n=98) hastanın annesi olduğu, bunu anneanne/
babaanne, kardeş,baba ve üvey annenin izlediği
tespit edildi. Bakım verme sürelerine göre dağılımına
bakıldığında, en sıklıkla%61,9’unun (n=65) beş yıldan
az süredir bakım verdiği, yalnız %3,8’inin (n=4) 15
yıldan uzun süredir bakım verdiği görüldü. Bakım
verdikleri alanlar sorgulandığında %86,7’sinin (n=91)
beslenme, %87,6’sının (n=92) tuvalet, %94,3’ünün
(n=99) banyo, %100’ünün (n=105) tedavi ve %63,8’inin
(n=67) yara bakım ihtiyacını karşıladığı görüldü.
Bakım verilen hastaların tanıları incelendiğinde en sık
%31,4 (n=33) oran ile hipoksikiskemikensefalopatiye
bağlı mental motor retardasyonve epilepsi birlikteliği
olduğu bunu nörometabolik hastalıkların (%10,5),
serebralpalsi(%9,5) ve kronik böbrek yetmezliği (%9,5)
olanların izlediği görüldü. Hastaların %18,1’inde
(n=19) trakeostomikanülü vardı ve ev tipi mekanik
ventilatöre bağlı idi. %21,9’unda (n=23) ise perkütan
endoskopik gastrostomikatateri mevcuttu. Hastaların
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Bakım yükü derecesi bakım verenlerin yaş gruplarına
göre karşılaştırıldığında, 40 yaş üzerinde olan 21
(%20) bakım verenin 13’ünün (%61,9) istatistiksel
anlamlı olarak (p= 0,001) ağır derecede yüke sahip
olduğu görüldü. Yine 18-25 yaş arasındaki 25 (%23,8)
bakım verenin 14’ünün (%56)istatistiksel anlamlı
olarak (p= 0,001) hafif derecede yüke sahip olduğu
görüldü.Bakıcı yaşı ile ZBYÖ puanları arasında pozitif
korelasyon tespit edildi ve istatistiksel açıdan anlamlılık
bulundu (korelasyon katsayısı= 0,218, p= 0,026).
Bakım yükü derecesi hastaların yaş gruplarına göre
karşılaştırıldığında, 0-5 yaş arasında olan 55 (%52,4)
hastanın bakım vereninin 27’sinin (%49,1) hafif
derecede yüke sahip olduğu, 6-10 yaş arasında olan
22 (%21) hastanın bakım vereninin9’unun (%40,9) ağır
derecede yüke sahip olduğu, 11-15 yaş arasında olan
23 (%21,9) hastanın bakım vereninin 10’unun (%24,4)
ağır derecede yüke sahip olduğu ve 15 yaş üzerinde
olan 5 (%4,8) hastanın bakım vereninin 4’ünün(%80)
ağır derecede yüke sahip olduğu tespit edildi. Hasta
yaşı ile bakım veren yükü arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Ayrıca hasta yaşı
ile ZBYÖ puanları arasında pozitif korelasyon tespit
edildi ancak istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit
edilmedi (korelasyon katsayısı=0,12, p>0,05).
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Tablo 1: Bakım verenlerin epidemiyolojik özelliklerine göre dağılımı ve zarit bakım verme yükü ölçeği puanı
ortalamaları
Bakım verenler
Bakım verenlerin cinsiyeti
Bakım verenlerin medeni
durumu
Bakım verenlerin
çalışma durumu

Bakım verenlerin öğrenim
durumları

Kız

104 (%99)

47,64±15,38

Erkek

1 (%1)
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Evli

101 (%96,2)

47,62±15,46

Bekar

4 (%3,8)

48,25±12,41

10 (%9,5)

44,80±18,08

Çalışmıyor

95 (%90,5)

47,94±15,06

İlköğretim

72 (%68,6)

47,77±15,44

Ortaöğretim

21 (%20)

46,90±12,75

Yüksek öğretim

10 (%9,5)

47,10±21,33

Okuma yazma bilmiyor

2 (%1,9)

53,50±0,70

<5 yıl

65 (%61,9)

46,23±16,30

6-10 yıl

19 (%18,1)

50,63±15,15

11-15 yıl

17 (%16,2)

50,52±11,58

>15 yıl

4 (%3,8)

44,25±14,05

<1000 TL

26 (%24,8)

54,88±13,37

1001-2000 TL

47 (%44,8)

45,34±16,03

2001-3000 TL

18 (%17,1)

48,11±12,16

3001-5000 TL

9 (%8,6)

39,88±17,41

>5000 TL

5 (%4,8)

44,0±15,01

Beslenme

91 (%86,7)

47,36±15,45

Tuvalet

92 (%87,6)

47,32±15,42

Banyo

99 (%94,3)

47,23±15,12

Bakım verdikleri alanlar

Hastaların tanıları

ZBYÖ puanı
47,64±15,31

Çalışıyor

Bakım verme süresi

Bakım verenlerin gelir durumu

n (%)
105 (%100)

Tedavi

105 (%100)

47,64±15,31

Yara bakımı

67 (%63,8)

48,22±13,58

Mental motor retardasyon ve
epilepsi

33 (%31,4)
11 (%10,5)

46,78±16,68
48,0±18,17

Nörometabolik hastalıklar

10 (%9,5)

45,50±12,35

Serebralpalsi

10 (%9,5)

52,20±17,29

Kronik böbrek yetmezliği

8 (%7,6)

54,0±16,22

Hidrosefali ve
ventriküloperitonealşant

7 (%6,7)
5 (%4,8)

43,71±15,95
44,0±2,73

Spinalmüsküleratrofisi

4 (%3,8)

44,50±16,58

Lösemi

2 (%1,9)

57,50±10,60

Kistikfibrozis

2 (%1,9)

64,50±20,50

P
>0,05
>0,05
>0,05

>0,05

>0,05

0,006

>0,05

>0,05

Duchennemüskülerdistrofi
Karaciğer yetmezliği
Hastalarda trakeostomikanülü ve
gastrostomikatateri varlığı

Trakeostomi var

19 (%18,1)

46,89±13,95

Gastrostomi var

23 (%21,9)

54,66±13,42

Trakeostomi ve gastrostomi var

11 (%10,5)

47,18±14,43

0,032

ZBYÖ: Zarit bakım verme yükü ölçeği, TL: Türk Lirası
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Bakım yükü derecesi bakım verenlerin eğitim durumları
ile karşılaştırıldığında, ilköğretim mezunlarının
(%73,2’si, n=30) en sık ağır derecede yük, ortaöğretim
mezunlarının(%42,9’u, n=9)en sık hafif derecede yük,
yüksek öğretim mezunlarının (%50’si, n=5) en sık hafif
derecede yük ve okuma yazma bilmeyen katılımcıların
(%100’ü, n=2) ise ağır derecede yüke sahip olduğu
görüldü. Bakım verenlerin eğitim durumları ile
bakıcı yükü arasında istatistiksel anlamlı farklılık
bulunmadı (p>0,05). Bakım verenlerin medeni durumu
incelendiğinde %96,2’sinin (n=101) evli, %3,8’inin
(n=4) bekar olduğu görüldü ve bakım verenin medeni
durumu ile bakıcı yükü arasında istatistiksel anlamlı
farklılık bulunmadı (p>0,05). Bakım verenlerin %90,5’i
(n=95) çalışmıyor, yalnız %9,5’i (n=10) çalışıyordu.
Çalışan katılımcıların %50’si (n=5) en sık olarak hafif
derecede yük, çalışmayanların ise %41,1’i (n=39) en sık
ağır derecede yüke sahipti ve çalışma durumu ile bakım
yükü arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit

edilmedi (p>0,05).Yine meslek grupları ile bakım yükü
arasında da istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit
edilmedi (p>0,05).
Bakım verenlerin gelir düzeyi incelendiğinde, ağır
derecede yüke sahip 41 bakım verenin 19’unun
(%46,3) istatistiksel anlamlı olarak gelir düzeyi 1000
TL’nin altındaolduğu görüldü (p= 0,004) (Şekil 1).
Bakım verenlerin cinsiyeti, hasta ile yakınlık derecesi,
bakım verme süreleri, bakım verdikleri alanlar,
hastaların tanıları ile bakım verme yükü arasında
istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0,05).
Gastrostomikatateri olan 23 hastanın bakım vereninin
14’ünün (%60,9) istatistiksel anlamlı olarak ağır
derecede yüke sahip olduğu görüldü (p= 0,036).
Trakeostomikanülü ve gastrostomikatateri birlikteliği
veya tek başına trakeostomikanülü varlığı ile bakım
veren yükü arasında istatistiksel anlamlı farklılık tespit
edilmedi (p>0,05).

Tablo 2: Bakım verenlerin bakım verme yükü ile hastaların tanılarının ilişkisi
Hafif derecede
yük (n, %)

Orta derecede
yük (n, %)

Ağır derecede
yük (n, %)

P

Tüm bakım verenler

40 (%38,1)

24 (%22,9)

41 (%39)

>0,05

Mental motor retardasyon ve epilepsi

14 (%42,4)

5 (%15,2)

14 (%42,4)

>0,05

Kronik böbrek yetmezliği

3 (%30)

1 (%10)

6 (%60)

>0,05

Duchennemüskülerdistrofi

0 (%0)

0 (%0)

2 (%100)

>0,05

Hidrosefali ve
ventriküloperitonealşant

2 (%25)

2 (%25)

4 (%50)

>0,05

Nörometabolik hastalık

5 (%45,5)

3 (%27,3)

3 (%27,3)

>0,05

Spinalmüsküleratrofisi

3 (%42,9)

3 (%42,9)

1 (%14,3)

>0,05

Karaciğer yetmezliği

0 (%0)

0 (%0)

2 (%100)

>0,05

Kistikfibrozis

2 (%50)

1 (%25)

1 (%25)

>0,05

Lösemi

1 (%20)

4 (%80)

0 (%0)

>0,05

Serebralpalsi

5 (%50)

0 (%0)

5 (%50)

>0,05

Trakeostomikanülü
olanlar

6 (%31,6)

6 (%31,6)

7 (%36,8)

>0,05

Gastrostomikatateri
olanlar

7 (%30,4)

2 (%8,7)

14 (%60,9)

>0,05

Trakeostomikanülü ve
gastrostomikatateri
olanların

4 (%36,4)

2 (%18,2)

5 (%45,5)

>0,05
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Şekil 1: Bakım verenlerin maddi
durumuna ile bakım verme yükü
ilişkisi
TL: Türk Lirası

Son bir yılda hastane ziyaret sayıları incelendiğinde;
yılda 5’den az hastane ziyareti olan 34 hastanın bakım
vereninin 33’ünün (%97,1) istatistiksel anlamlı olarak
(p=0,001) hafif derecede yüke sahip olduğu, yine yılda
10’dan fazla hastane ziyareti olan 25 hastanın bakım
vereninin 16’sının (%64) istatistiksel anlamlı olarak
(p=0,001) ağır derecede yüke sahip olduğu tespit edildi.
Hastane ziyaret sayısı ile ZBYÖ puanları arasında pozitif
korelasyon tespit edildi ve istatistiksel açıdan anlamlılık
bulundu (korelasyon katsayısı=0,29, p= 0,003).

duygusal, sosyal ve ekonomik zorluklar yaşamasına
neden olabilir.Bakım verenlerin içinde bulunduğu
kısıtlılık ve yük; aile ilişkilerinde,eşleri ile olan
ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde yıpranmaya, ekonomik
güçlüklereneden olmaktadır (7). Bakım verme güçlüğü;
kronik hastalığı ve yetersizliği olan bireye bakım veren
kişinin zorlanması, kendini baskı altında hissetmesi
olarak tanımlanırken, bakım yükü terimi ise fiziksel,
duygusal ve ekonomik olarak karşılaşılan zorluğun
derecesi olarak kullanılmaktadır (8).

Hastaların %52,4’ünde (n=55) zeka geriliği olduğu
tespit edildi.%47,6’sının (n=50) ise normal zekaya sahip
olduğu görüldü.Hastanın zeka düzeyi ile bakım veren
yükü arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit
edilmedi (p>0,05). Hastaların %61’inin (n=64) yatağa
bağımlı olduğu görüldü ve yatağa bağımlılık ve bakım
veren yükü arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık
tespit edilmedi (p>0,05).

Literatür incelendiğinde, bakım verenlerin çoğunlukla
kadınlardan oluştuğu görülmekle birlikte,çoğu
kültürde de bakım verme kadınların görevi olarak
algılanmaktadır(9). Bizim çalışmamızda da literatürle
uyumlu olarak bakım verenlerin %99’u kadındı
ve bunlarında %93,3’ünü hastaların anneleri
oluşturmakda idi. Çocukluk yaş grubunda anneye olan
sevgi bağı ve kadının toparlayıcı, sahiplenici, koruyucu
özellikleri de göz önüne alındığında, toplumumuzda
kronik hastalığa sahip çocuğu olan ailelerde çocuğun
bakımında annelerin daha fazla sorumluluk üstlendiğini
düşündürmektedir.

TARTIŞMA
Kronik hastalıklar; patolojik değişiklikler sonucu
oluşan, çocuğun normal fiziksel durumunu etkileyen,
kalıcı sekeller bırakabilen, hastanın tedavisi için özel
bakım, ilgi ve yakın takip gerektiren durumlardır (5).
Kronik hastalığı olan bireylerle ilgilenmek, ihtiyaçlarını
karşılamak bakım verenleriyük ve çeşitli sorumluluklar
altına sokmaktadır (6).Kronik hastalığı olan çocukların
tekrarlayan hastane ziyaretleri, gerekli durumlarda
hastanede uzun süreli yatışları; çocuk ve bakım verenin

Çalışmamızda ZBYÖ puanları24–83 arasında değişmekte
olup ortalama 47,64±15,31 olarak bulundu. Alahan ve
arkadaşlarının yaptığı kronik hastalığı olan çocukların
ebeveynlerinin bakım verme yükünü değerlendirdikleri
çalışmada; karaciğer yetmezliği olan hastaların bakım
verenlerinde bakım yükü ölçeği puan ortalaması
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32.27±12.6 iken bizim çalışmamızda 64,50±20,50,
epilepsisi olanların 40.13±14.8 iken bizim çalışmamızda
46,78±16,68, lösemisi olanların 24.37± 6.4 iken bizim
çalışmamızda 44,00±2,73, böbrek yetmezliği olanların
37.00± 9.8 iken bizim çalışmamızda 52,20±17,29
olarak tespit edildi(10).Karahan ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada ise serebralpalsili çocukların bakım
verenlerinde bakım yükü ölçeği puan ortalaması
40.70±6.87 olarak belirlenmiş, bizim çalışmamızda
ise 45,50±12,35 olduğu görülmüştür(11).Özden ve
arkadaşlarının evde enteral tüple beslenenlerde
yaptığı çalışmada bakım verenlerin bakım yükü ölçeği
puan ortalaması 35.18±12.45, bizim çalışmamızda ise
gastrostomikatateri olanların bakım verenlerinin bakım
yükü ölçeği puan ortalaması 47,18±14,43 olarak tespit
edilmiştir(12).Çalışmalar arasındaki bakım verenlerin
bakım yükü ölçeği puan ortalamaları arasındaki
farklılıkların bakım yükünü; hastanın tanısının yanında,
bakım verenin yaşı, sosyo ekonomik düzeyi, bakım
verme süresi, eğitim düzeyi ve bunun gibi diğer ailesel
faktörlerin etkilediğini göstermektedir.
Yapılan bazı çalışmalarda bakım yükünün yaşa göre
farklılık göstermediği bildirilmişken, bazı çalışmalarda
ise özellikle genç yaş grubunda olan bakım verenlerin
daha fazla yük altında oldukları bildirilmiştir (13,
14). Bazı çalışmalarda ise (15) 40 yaş üzerindeki
bakım verenlerde bakım yükü daha fazla olarak
tespit edilmiştir. Çalışmamızda ise bakım yükü ile
bakım verenlerin yaş grupları incelendiğinde, 40 yaş
üzerinde olan 21 (%20) bakım verenin 13’ünün (%61,9)
istatistiksel anlamlı olarak (p= 0,001) ağır derecede
yüke sahip olduğu görüldü. 18-25 yaş arasındaki 25
(%23,8) bakım verenin 14’ünün (%56) ise istatistiksel
anlamlı olarak (p= 0,001) hafif derecede yüke sahip
olduğu görüldü. Bu sonuçlar; ileri yaştaki bakım
verenlerin hastaların bakımları konusunda gençlere
kıyasla özellikle fiziksel performans açısından daha
çok zorlanıyor olabileceğini düşündürdü. Yine bakım
verme süresi ile bakım yükünün ilişkili olduğunu(16),
bakım verenlerin yüklerinin zamanla düşme eğilimi
gösterdiğini, tanıdan sonra geçen süre uzadıkça bakım
verenlerin psikososyal uyumlarının daha iyi olduğunu
savunan çeşitli çalışmalar mevcuttur(17). Çalışmamızda
bakım verme süresi ile bakım yükü arasında ilişki
saptanmadı. Çalışmamızda hastaların yaşlarına göre
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bakım verenin yükü incelendiğinde istatistiksel olarak
anlamlı farklılık saptanmamakla birlikte hasta yaşı
arttıkça bakım verenin yükünün arttığı tespit edilmiştir.
Bu da Tel ve arkadaşlarının hastaların yaşı ilerledikçe
bakım yüklerinin arttığını saptadıkları çalışmanın
sonuçları ile paralellik göstermektedir(18). Bizim
sonuçlarımızda yapılan erişkin çalışmalarına benzer
olarak yaşla birlikte bakım verme süresinin de uzaması
ile bakım yükünün artacağını göstermektedir.
Kronik hastalıklar hastayı ve bakım verenleri maddi,
sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel açıdan çeşitli
zorlukların içerisine sokabilir.Bu bakım verenlerde
ve ailelerinde; aile içi ilişkilerdeki bozulmaya, stresin
artmasına, depresyon ve kaygı düzeylerinde artmaya,
aile içi rollerde bozulmaya, kardeşler arasında öfke,
küskünlük ve kıskançlık gibi duyguların yaşanmasına,
fiziksel yorgunluk ve uyku bozukluklarına neden
olabilir. Özellikle zeka geriliğine sahip çocuğu olan
ailelerde; çocuğun tedavi aşamalarındaki zorluklar,
ailenin sosyal aktivitelerdeki kısıtlılığı, çocuğun aileye
bağımlı olması ve ailenin çocuğa ilişkin gelecek kaygısı
duygusal yükü etkileyen etmetler arasında sayılabilir.
Bizim çalışmamızda zeka düzeyi ile bakım veren yükü
arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit
edilmedi.Hastaneye yapılan sık ziyaretler, tedavi ve
ilaç masrafları yanındaebeveynlerden birinin çocuğun
bakımını üstlenmek için işinden ayrılmak zorunda
kalması da ailede gelir kaybına neden olabilir(19).
Alahan ve arkadaşlarının kronik hastalığa sahip
ebeveynlerin bakım verme yükünü inceledikleri
çalışmada, ekonomik durumu kötü olan ailelerin bakım
verme yükü puanlarının daha yüksek olduğu tespit
edilmiş(10). Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu
olarak ağır derecede yüke sahip bakım verenlerin
%46,3’ünü istatistiksel anlamlı olarak gelir düzeyi düşük
olan katılımcıların oluşturduğu görüldü (p= 0,004).
Ekonomik durumu kötü olan ailelerin bakım verme
yükü puanlarının daha yüksek olması;zaten fiziksel,
psikolojik, duygusal, sosyal zorluk çeken bakım verenin
tüm bunlarahastasının temel ihtiyaçlarını karşılamadaki
zorluklarında eklenmesi ile başetmesi gereken yükün
artması ile açıklanabilir. Yine sık hastane ziyaretlerinin
bakım verenleri maddi zorluklar yanında, sosyal ve
duygusal zorlukların içerisine soktuğu, bakım yükü ile
hastaneye yatış sıklığı arasında ilişki olduğu yapılan
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çalışmalarda gösterilmiştir (20). Bizim çalışmamızda da
hastane ziyaret sayısı ile ZBYÖ puanları arasında pozitif
korelasyon tespit edildi ve istatistiksel açıdan anlamlı
farklılık bulundu (korelasyon katsayısı=0,29, p= 0,003).
Yapılan çalışmalar bakım verenlerin eğitim düzeyleri
düştükçe yük algılarının arttığını göstermektedir (21).
Üniversite eğitimi almış annelerin sosyal etiketlenmeye
karşı bir savunma sistemi geliştirdiklerini ve bundan
etkilenmemeye çalıştıklarını, bu nedenle de benlik
saygılarının daha yüksek olduğunu savunmaktadırlar
(22). Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak
düşük eğitim seviyesine sahip bakım verenlerin daha
çok ağır derecede yüke sahip olduğu tespit edildi.
Sonuç olarak çalışmamızda kronik hastalığı olan
çocukların bakım verenlerinin bakım yüklerinin orta
düzeyde olduğu, bakım verenlerin çoğunluğunu
kadınların oluşturduğu, bakım verenlerin ve hastaların
yaşı arttıkça bakım yükü puanlarının arttığı, bakım
verenin eğitim düzeyi düştükçe bakım yükü puanlarının
arttığı, bakım verenin gelir düzeyi düştükçe bakım yükü
puanlarının arttığı, hastane ziyaret sayısı arttıkça bakım
yükü puanlarının arttığı tespit edildi. Kronik hastalığı
olan çocukların bakım verenlerinin bakım verme
yüklerini belirlemek, yaşadıkları güçlükleri tanımlamak,
gerekli sosyal ve ekonomik desteği sağlamak, yaşam
kalitelerini artırmak hastaların daha kaliteli hizmet
alması ve hastalıklarının daha iyi yönetilmesi için
gereklidir. Bakım veren yükünü etkileyen birçok
sosyokültürel etmen olması nedeni ile bu konuda
daha fazla katılımcının olduğu, farklı kültürlerden
ve bölgelerden katılımcıları kapsayan daha geniş
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Amaç: Tiroid papiller karsinomu genellikle genç erişkinlerde görülen bir tümör olup pik insidansı 3. ve 6.
dekadlardadır. Yaş artışı prognozu olumsuz etkileyen en önemli faktördür. Bu çalışmada tiroidin malign
tümörlerinin epidemiyolojisini, histomorfolojik özelliklerini ve 60 yaş üzeri tiroidektomili hastalarda papiller
tiroid karsinomu görülme oranını belirlemeyi amaçladık
Materyal-metod: Ocak 2014-Ocak 2018 arasında merkezimizde incelenmiş tüm tiroidektomi materyalleri
retrospektif olarak incelendi. Malign tanı almış olgular çalışmaya dahil edildi. Hasta yaşı, cinsiyeti, tümör
çapı, tümör görülme oranı kriterleri esas alınarak epidemiyolojik veriler belirlendi. Tümörlerin histomorfolojik
parametreleri incelendi ve 60 yaş üzeri hastalarda tiroid papiller karsinom görülme sıklığı saptandı.
Bulgular: Toplam 135 adet tiroidektomi operasyonu geçirmiş olgunun 92’si (%68) benign, 43’ü (%32) malign
tanı almıştır. 39 olguda (%91) tanı papiller karsinom ve papiller mikrokarsinom iken 3 olgu (%7) medüller
karsinom, 1 olgu (%2) folliküler karsinom tanısını almıştır. Olguların büyük bir çoğunluğunu (n=23; %59) foliküler
varyant, 11 tanesini (%28) klasik varyant, 5’ini (%13) onkositik varyant papiller karsinom oluşturmaktadır.
Toplam 29 adet 60 yaş ve üzerindeki hastanın 24’ü (%83) kadın, 5’i (%17) erkektir. Hastaların 22’sinde (%76)
tanı benign; 7’sinde (%24) ise tanı maligndir. Benign tanı alan hastalarda en sık görülen lezyon multinodüler
guatr’dır (MNG), (n= 19, %86). Malign tanı alan 60 yaş ve üzeri hastaların tümünün tanısı papiller karsinomdur
Sonuç: Çalışmamızda, tiroidektomi operasyonu geçirmiş 60 yaş ve üzeri malign tanı alan hastalar, tüm malign
tanı alan hastaların %16’sını oluşturmaktadır ve hastaların %100’ünde tanı papiller karsinom ve papiller
mikrokarsinomdur. Çalışmamızın sonuçları, literatürdeki önceden yapılmış çalışmalarla uyumludur.
Anahtar Sözcükler: Tiroidektomi; Tiroid; Malign; Karsinom; Epidemiyoloji
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Aim: Thyroid papillary carcinoma is a tumor which is generally seen in young patients. Its peak incidence
is at the 3rd and 6th decades. Increase in age is the most important factor which adversely affects the
prognosis. In the present study, we aimed to determine the epidemiological data and the histomorphological
charactheristics of the malignant tumors of thyroid and to determine the incidence of thyroid papillary
carcinoma in patients over 60 years of age.
Materials and method: We retrospectively reevaluated all of the pathology reports of all patients who has
underwent thyroidectomy between January 2014 and January 2018 in our center. The cases with malignant
diagnosis were included in the study. The epidemiological data were determined including the criteria of
patient age, gender, greatest tumor diameter and malignancy rates. The histomorphological parameters of
the tumors of the cases with papillary carcinoma were evaluated and the incidence rate of thyroid papillary
carcinoma in patients over 60 years of age was determined.
Results: The pathology results of 92 of 135 thyroidectomy cases were benign (68%) whereas that of 43 patients
(32%) were malignant. The diagnoses of 39 cases were papillary carcinoma and papillary microcarcinoma
(91%) whereas 3 cases (7%) had the diagnosis of medullary carcinoma; one case (2%) had the diagnosis of
follicular carcinoma. Most of the papillary thyroid carcinoma cases were follicular variant (n=23; 59%) whereas
11 cases (28%) were classical variant and 5 cases were oncocytic variant papillary carcinoma. The number of
cases with the age over 60 was 29. Twenty four of them were female (83%) and 5 of them were male (17%).
The pathological diagnoses of 22 patients were benign (76%) whereas 7 patients had malignant diagnoses
(24%). The most common benign lesion was multinodular goiter (n= 19, 86%). All of the malignant cases had
the diagnoses of papillary carcinoma.
Conclusion: In our study, patients with age over 60 years, who had thyroidectomy with malignant diagnoses
consisted 16% of the overall patients with malignant diagnoses. 100% of the patients with age over 60 years
had the diagnoses of papillary carcinoma and microcarcinoma. The results of our study is in consistence with
the previous studies in the literature.
Keywords: Thyroidectomy; Thyroid; Malign; Carcinoma; Epidemiology
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GİRİŞ
Tiroid karsinomu en sık görülen endokrin neoplazidir
(1). Foliküler, makrofoliküler, kribriform-moruler,
solid, papiller, mikropapiller, onkositik, berrak hücreli,
hobnail varyantları mevcuttur (2). Papiller tiroid
karsinomu, tüm tiroid kanserleri arasında % 80-85
oranı ile en sık görülen varyanttır (3,4). Üçüncü ve
altıncı dekadlarda pik insidansı vardır ve kadınlarda
erkeklere göre 3 kat daha sık görülür (5). 1cm’den daha
küçük boyutlu papiller tiroid karsinomları ise papiller
tiroid mikrokarsinomu olarak adlandırılır (6). Papiller
tiroid mikrokarsinomları tüm tiroid karsinomlarının
yarısından fazlasını oluşturur (7).
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(%28) tanesinde tümör sağ lob, 16’sında (%37) sol
lob, 3’ünde (%7) istmus 12 (%28) tanesinde bilateral
sağ ve sol lob yerleşimlidir. 10 olguda (%23) tümör
multisentriktir. 39 olguda (%91) tanı papiller karsinom
ve papiller mikrokarsinom iken 3 olgu (%7) medüller
karsinom, 1 olgu (%2) folliküler karsinom tanısını
almıştır. Papiller karsinomlu olguların 12 tanesi (%31)
papiller mikrokarsinom yapısındadır.
Olguların büyük bir çoğunluğunu (n=23; %59) foliküler
varyant, 11 tanesini (%28) klasik varyant, 5’ini (%13)
onkositik varyant papiller karsinom oluşturmaktadır
(resim 1, grafik). Tümör çapı 0,2 cm ile 6,1 cm arasında
olup, ortalama tümör çapı 1,6 cm’dir.

Papiller tiroid karsinomunun kadınlarda, yaş ile
ilişkili insidans artışı mevcuttur. Reprodüktif yılların
başlangıcında insidans hızla artar ve 40-49 yaşlar arası
pike ulaşır. Erkeklerde ise pik 60-69 yaşlar arasındadır.
85 yaş sonrasında ise insidans eşitlenir.
Bu çalışmada malign tiroid tümörlerinin epidemiyolojik
ve histomorfolojik değerlendirmesini ve tiroidektomi
operasyonu geçirmiş 60 yaş ve üzeri geriatrik hastalarda
papiller tiroid karsinomu ve mikrokarsinomu görülme
sıklığını belirlemeyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Ocak 2014-Ocak 2018 arasında merkezimizde
incelenmiş tüm tiroidektomi materyalleri retrospektif
olarak incelendi. Malign tanı almış olgular çalışmaya
dahil edildi. Hasta yaşı, cinsiyeti, tümör çapı, tümör
görülme oranı kriterleri esas alınarak epidemiyolojik
veriler
belirlendi.
Tümörlerin
histomorfolojik
parametreleri incelendi ve 60 yaş üzeri hastalarda
tiroid papiller karsinom görülme sıklığı saptandı.

BULGULAR
Epidemiyolojik bulgular:
Toplam 135 adet tiroidektomi operasyonu geçirmiş
olgunun 92’si (%68) benign, 43’ü (%32) malign tanı
almıştır. Benign tanıları multinodüler guatr, foliküler
adenom ve kronik lenfositik tiroidit oluşturmaktadır.
Çalışmamıza malign tanı alan olgular dahil edilmiştir.
Malign tanı alan hastaların yaşları 21 ile 70 arasında
değişmekte olup, ortalama hasta yaşı 58’dir. Hastaların
32’si (%74) kadın, 11’i (%26) erkektir. Olguların 12

Resim 1. Klasik tipte papiller tiroid karsinomu (Hematoksilen- eozin, 200x, 400x).
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Grafik: Tiroid malignitelerinin görülme oranı
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multinodüler guatr görülmüştür 5 olguda ise çevre
tiroid dokusunda özellik görülmemiştir.
Altı papiller tiroid karsinomlu olguda boyun
disseksiyonunda lenf nodlarında metastaz görülürken
(%15), 33 olguda (%85) metastaz görülmemiştir (resim 2).

Toplam 29 adet 60 yaş ve üzerindeki hastanın 24’ü (%83)
kadın, 5’i (%17) erkektir. Hastaların 22’sinde (%76) tanı
benign; 7’sinde (%24) ise tanı maligndir. Benign tanı
alan hastalarda en sık görülen lezyon multinodüler
guatr’dır (MNG), (n= 19, %86). Bunu sırasıyla kronik
lenfositik tiroidit (KLT) (n=7) onkositik adenom (n=1)
ve foliküler adenom (n=1) takip etmektedir. KLT’li
hastaların 6’sı MNG ile birliktelik göstermektedir.
Malign tanı alan 60 yaş ve üzeri hastaların tümünün
tanısı papiller karsinomdur. 60 yaş ve üzeri malign tanı
alan hastalar, tüm malign tanı alan hastaların %16’sını
oluşturmaktadır.
Histopatolojik ve immünhistokimyasal bulgular:
Malign tanı alan 43 adet olgunun 31 tanesinde
immünhistokimyasal
inceleme
gerekmeksizin
tanıya varılırken, 12 tanesinde (%28) tanıya
immünhistokimyasal incelemeler ile varılmıştır.
Dokuz papiller tiroid karsinomunnda HBME-1
ve 3 medüller tiroid karsinomunnda kalsitonin,
kromogranin ve sinaptofizin antikorları kullanılmış ve
HBME-1 antikoru uygulanan 1 papiller tiroid karsiomu
olgusu dışındaki olguların tamamında tüm antikorlar ile
yaygın, kuvvetli pozitivite saptanmıştır. Papiller tiroid
karsinomlu olguların %71’inde çevre tiroid dokusunda
kronik lenfositik tiroidit (KLT), 6 (%15) tanesinde
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Resim 2. Papiller tiroid karsinomu lenf gangliyonu metastazı
(Hematoksilen-eozin, 200x).

Altı papiller tiroid karsinomlu olguda tümörde
lenfovasküler invazyon (%15) , 5 olguda tümör nekrozu
(%13), 2 olguda kalsifikasyon (%5), 1 olguda ise
perinöral invazyon görülmüştür (%3).

TARTIŞMA
Tiroid malign neoplazileri tüm endokrin organ
neoplazileri arasında en sık görülen tümörlerdir
(1). Çalışmamızda, toplam 135 adet tiroidektomi
operasyonu geçirmiş olgunun 92’si (%68) benign, 43’ü
(%32) malign tanı almıştır. Saptadığımız malignite oranı,
Türkiye’de yapılmış çalışmalara göre daha yüksektir
ancak Barroeta ve arkadaşlarının 2884 tiroidektomili
hasta ile yapmış oldukları çalışmada saptanan tiroid
nodüllerinin %48’inin malign, % 52’sinin benign
nodüller olduğu belirtilmiştir (8,9,10).
Papiller tiroid karsinomu, tüm tiroid karsinomları
arasında % 80-85 oranı ile en sık görülen karsinomdur
(3,4). Papiller tiroid karsinomu insidansı üçüncü ve
altıncı dekadlarda pik yapar ve kadınlarda erkeklere
göre 3 kat daha sık görülür (5,11). Çalışmamızda,
literatür ile uyumlu olarak en sık görülen tiroid
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karsinomunun (n=39, %91) papiller karsinom olduğunu
ve kadın cinsiyette daha sık görüldüğünü (n=30, %77)
saptadık. Çalışmamızda tiroid papiller karsinomlu
olgularda kadın/erkek oranı literatür ile uyumlu olarak
3/1’dir.
50-70 yaş arası yetişkinlerde klinik belirti veren tiroid
karsinomu prevalansı %0,1’dir (12).
Literatürde
geriatrik popülasyon ve bu popülasyonda papiller
karsinom görülme oranının hızla arttığı belirtilmektedir
(13). Kadınlarda, yaş ile ilişkili insidans artışı mevcuttur.
Reprodüktif yılların başlangıcında insidans hızla artar
ve 40-49 yaşlar arası pike ulaşır. Erkeklerde ise pik 6069 yaşlar arasındadır. 85 yaş sonrasında ise insidans
eşitlenir (14).
Altmış yaş üzeri popülasyonda en sık görülen tiroid
karsinomu, tüm yaş gruplarında olduğu gibi papiller
karsinomdur (14,15). Yanık ve arkadaşlarının yapmış
olduğu bir çalışmada 60 yaş ve üzeri hastaların
tiroid patolojilerinin %22,22’sinin malign tanı aldığı
gösterilmiştir (15). Bizim çalışmamızda ise tiroidektomi
operasyonu geşirmiş 60 yaş üzeri hastaların % 24’ü
malign tanı almıştır. Yanık ve arkadaşlarının yapmış
olduğu çalışmada tiroidektomi operasyonu geçirmiş,
60 yaş üzeri geriatrik hasta grubunun %70,37’sini kadın,
%29,63’ünü ise erkek hastalar oluşturmaktadır (15).
Bizim çalışmamızda ise 60 yaş üzeri hastaların %83’ü
kadın, %17’si erkek hastalardan oluşmaktadır.
Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak, tüm yaş
gruplarında en sık izlenen tiroid malignitesi papiller
tiroid karsinomudur (n=39, %91) (15). Özgüven ve
arkadaşlarının yapmış oldukları bir çalışmada medüller
tiroid karsinomu görülme oranının %3,9 olduğu
bildirilmiştir (16). Sahin ve arkadaslarının yapmış
olduğu bir epidemiyolojik çalışmada ise olguların
%0,6’sı medüller karsinom tanısı almıştır. Bizim
çalışmamızda ise olguların %7’sinde medüller tiroid
karsinomu saptadık.
Papiller mikrokarsinom, 10 mm’nin altında olan papiller
karsinomlara verilen addır.
Barreotta ve arkadaşlarının çok sayıda hasta ile yapmış
oldukları bir çalışmada papiller karsinomlu olguların
%25.6’sında papiller mikrokarsinom saptadıkları
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belirtilmiştir (10). Bizim çalışmamızda ise literatür ile
uyumlu olarak papiller karsinom olgularının %31’i
papiller mikrokarsinomdur (n=12).
Bozkurt ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir
çalışmada foliküler karsinom, tüm olguların %0,4’ünü
oluşturmaktaydı (9). Sahin ve arkadasları ise foliküler
karsinom görülme oranlarını %6 olarak belirtmişlerdir
(8). Bizim çalışmamızda folliküler karsinom tüm
karsinom olgularının %2 ‘sini oluşturmaktadır.
Çalışmamızda papiller tiroid karsinomu olgularının
büyük bir çoğunluğunu (n=23; %59) foliküler varyant,
11 tanesini (%28) klasik varyant, 5’ini (%13) onkositik
varyant papiller karsinom oluşturmaktadır.
Çalışmamızda, literatür ile uyumlu olarak 60 yaş
üzerinde en sık görülen tiroid malignitesinin papiller
tiroid karsinomu olduğunu saptadık. Yanık ve
arkadaşlarının çalışmasında geriatrik hasta grubunda
papiller karsinom, tüm tiroid maligniteleri içinde %64
oranında görülürken, bizim çalışmamızda 60 yaş üzeri
7 hastanın 7’sinde de, 4’ü mikrokarsinom olmak üzere
izlenen tek malignite papiller tiroid karsinomudur.
Papiller tiroid karsinomu tanısını tümör hücrelerinin
nükleer özellikleri belirler. Nükleer özelliklerin papiller
tiroid karsinomunu düşündürdüğü ancak kesin tanı
koyduramadığı olgularda HBME-1, galektin-3 CITED1
ve sitokeratin 19 tanı koymada destek ve yardımcı
immünhistokimyasal belirteçlerdir (11). Bizim
çalışmamızda 9 papiller tiroid karsinomu olgusuna
HBME-1 immünhistokimyasal antikoru uygulanmış ve
olguların 8’inde de tümör hücrelerinde yaygın, kuvvetli
(+) immünreaksiyon elde edilmiştir.
Sonuç olarak çalışmamızda, tiroidektomi operasyonu
geçirmiş 60 yaş ve üzeri malign tanı alan hastalar, tüm
malign tanı alan hastaların %16’sını oluşturmaktadır
ve hastaların %100’ünde tanı papiller karsinom ve
papiller mikrokarsinomdur. Çalışmamızın sonuçları,
literatürdeki önceden yapılmış çalışmalarla uyumludur.

KAYNAKLAR
1. Arslan MS, Delibaşı T, Şahin M. Tiroid kanserleri. İç Hastalıkları
Dergisi. 2011;18:41-8.
2. Şahin N, Üçer Ö. Malatya’da yapılan tiroidektomilerde tiroid
kanseri sıklığı. Dicle Medical Journal. 2013; 40 : 570-73.
3. Barroeta JE, Wang H, Shiina N, Gupta PK, Livolsi VA, Baloch ZW.et

57

HACISALİHOĞLU ve ark.
Maling Tiroid Tümörleri

al. Is fine-needle aspiration (FNA) of multiple thyroid nodules justified? Endocrine Pathology. 2006; 17: 61–5.
4. Bozkurt H, İrkörücü O, Aziret M, Reyhan E, Okuyan MK. Comparison of 1869 thyroid ultrasound-guided fine-needle aspiration
biopsies between general surgeons and interventional radiologists.
Annals of Medicine and Surgery. 2016;10:92-102.
5. Sak SD. Variants of Papillary Thyroid Carcinoma: Multiple Faces of
a Familiar Tumor. Turk Patoloji Derg. 2015;31:34-47.
6. Gupta KL. Neoplasm of the thyroid gland. Clin Geriatr Med.
1995;11:271-90.
7. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics. Cancer J Clin.
2015; 65:5-29.
8. Orlov, S., Orlov, D., Shaytzag, M., Dowar, M., Tabatabaie, V.,
Dwek, P. et al. Influence of age and primary tumor size on the risk
for residual/recurrent well-differentiated thyroid carcinoma. Head
Neck. 2009; 31:782-88.
9. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, Karakoç S, Akgün İ, Kabukçuoğlu F.
et al. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2011; 1: 8-12.
10. Ross DS. Editorial: predicting thyroid malignancy. J Clin Endocrinol Metab. 2006; 91: 4253-55.
11. Rahbari R, Zhang L, Kebebew E. Thyroid cancer gender disparity.
Future Oncol. 2010 6: 1771–79.
12. Castro MR, Gharib H. Continuing controversies in the management of thyroid nodules. Ann Intern Med. 2005;142:926-31.
13. Crokett SS, Hershman J. Thyroid Nodules and Cancer in the
Elderly. In Crokett SS, Hershman J, eds. Endotext, free online endocrinology book. 2008. p 52-8.
14. Lin J, Chao T, Huang B, Chen S, Chang H, Hsueh C.et al. Thyroid
cancer in the thyroid nodules evaluated by ultrasonagraphy and
fine-needle aspiration cytology. Thyroid. 2005; 15:708-17.
15. Yanık S, Karaca T, Akkoca AN, Özdemir ZT, Kaynar A, Çınçın TG et
al. Cases of incidental papillary carcinoma in thyroidectomy materials in the elderly. Acta Medica Mediterranea, 2014;30:1013.
16. Özgüven BY, Yener Ş, Başak T et al. Tiroid operasyon materyali
histopatolojik tanılarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. ŞEH
Tıp Bülteni. 2008;42:5-9.

58

Bozok Tıp Derg 2018;8(3):54-8
Bozok Med J 2018;8(3):54-8

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU BULUNAN
ÇOCUKLARDA SERUM FOLAT, VİTAMİN B12,
HOMOSİSTEİN VE VİTAMİN D SEVİYELERİ
Serum Folate, Vitamin B12, Homocysteine and Vitamin D
Levels in Children With Specific Learning Disorder
Erman ESNAFOĞLU

ÖZET
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu

Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biri olan özgül öğrenme
bozukluğu (ÖÖB) bulunan çocukların serumlarında folat, vitamin B12 ve homosistein ve ayrıca vitamin D
seviyelerini araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metod: 42 ÖÖB bulunan çocuk ve 30 sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldı. Serum folat, vitamin
B12, homosistein ve vitamin D değerleri ölçüldü.
Bulgular: Folat seviyeleri hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu
(p=0.046). Vitamin B12 ve homosistein değerleri açısından iki grup arasında anlamlı farklılıklar bulunmadı
(p=0.059 ve p=0.077 sırasıyla). Vitamin D ise hasta grubunda belirgin olarak düşük bulundu (p<0.001).
Sonuç: Bu sonuçlara göre vitamin D, folat ve vitamin B12 eksikliği veya yetersizliğinin ÖÖB bulunan
çocuklarda bulunabileceği, bu durumun bozukluğun patogenezine katkıda bulunabileceği önerilebilir.
Bu çalışma ÖÖB bulunan çocuklardaki vitamin D ve tek karbon metabolizmasıyla ilgili olarak folat ve
homosisteinin araştırıldığı ilk çalışma olması nedeniyle önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimler: Özgül öğrenme güçlüğü; Folat; Vitamin B12; Homosistein, Vitamin D; Tek karbon
metabolizması.
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GİRİŞ
Özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB) eğitim imkanı
eksikliği, zeka gerilikleri, öğrenmeye engel teşkil
edebilecek tıbbi bir rahatsızlık (görme, işitme sorunu,
ruhsal hastalık vs.) ile açıklanamayan okul başarısını
olumsuz etkileyen, kronolojik yaşına göre beklenen
beceriden aşağıda olan, en az 6 ay süren öğrenme
ve okul becerilerindeki güçlüklerdir. Bu öğrenme ve
okul becerileri; okumanın yanlış ya da yavaş ve çok
çaba gerektiriyor olması, okunanın anlamını anlama
güçlüğü, yazma güçlükleri, yazılı anlatım güçlükleri, sayı
algısı ve hesaplama güçlüklerini kapsar(1).
Vitaminler ve minerallerin bilişsel (kognitif) performans
ile yakın bir ilişkisi vardır. Nöronların ve glia hücrelerinin
enerji metabolizması, nörotransmitter sentezi,
reseptör bağlanması ve membran iyon pompalarının
devamlılığı ile ilgili olarak bilişsel fonksiyonlar doğrudan
etkiledikleri düşünülmektedir. Bu mikronütrientlerin
eksiklikleri bilişsel fonksiyonlarla ilgili olarak bazı özel
olmayan belirtilere neden olur (2). Bilişsel fonksiyonlar
algılama, düşünme, hafıza, öğrenme ve dikkat gibi
alanlardan oluşur (3). Okul çocuklarına vitamin ve
mineral takviyesi (suplementasyon) yapıldığında sözel
öğrenme ve hafıza gibi bilişsel fonksiyonların geliştiği
gösterilmiştir(4). Vitamin ve mineral eksiklikleri
çocukların öğrenme kabiliyetlerini etkileyen önemli bir
sorundur(5).
Son yıllarda yapılan çalışmalarda vitamin D’nin
sadece iskelet sistemi ve kalsiyum metabolizması ile
ilgili olmadığı immünolojik hastalıklar, enfeksiyon
hastalıkları, kanserler, multipl skleroz, Parkinson
hastalığı, şizofreni, depresyon ve Alzheimer hastalığı
gibi pek çok nöropsikiyatrik hastalıkla ilişkisi olduğu
gösterilmiştir. Klinik çalışmalar vitamin D eksikliğinin
Alzheimer ve Parkinson hastalıkları ile olası
birlikteliğine işaret etmektedir(6). Yüksek Vitamin D
düzeylerinin multipl skleroz için düşük risk oluşturduğu
bulunmuştur(7). Yaşlı insanlarda vitamin D’nin bilişsel
fonksiyonlarda önemli rolü olduğu bildirilmiştir(8).
Benzer şekilde vitamin D eksikliğinin şizofreni gelişimine
katkıda bulunabileceği, hayvan çalışmalarında ise
prenatal vitamin D yetersizliğinin beyin yapısında ve
fonksiyonlarında kalıcı değişikliklere neden olduğu,
neonatal vitamin D durumu ile şizofreni riski arasında
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güçlü bir birliktelik bulunduğundan söz edilmektedir
(9,10). Depresyon durumu ve hastalığın ağırlığının
serum vitamin D düzeylerinde azalma ile birliktelik
gösterdiği de yapılan çalışmalarda gösterilmiştir(11).
Otizmde de düşük vitamin D bir risk faktörü olarak
görülmüş olup, doğum öncesi yüksek seviyelerin
otizm riskini düşürdüğü öne sürülmektedir(12-14).
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuluğu bulunan
çocuklarda ve ergenlerde yapılan bir çalışmada ise
vitamin D düzeyleri düşük bulunmuştur(15). Sonuç
olarak beyin gelişiminde vitamin D’nin önemli bir rolü
bulunduğu, pek çok nöropsikiyatrik hastalıkla ilgisinin
bulunduğu gösterilmiştir. Bu bulgular ışığında öğrenme
güçlüğü bulunan çocuklarda vitamin D eksikliğinin
rol oynayabileceği düşünülmektedir. Şimdiye dek
öğrenme güçlüğü bulunan çocuklarda vitamin D
düzeyleri araştırılmamıştır.
Vitamin B 12 ve folik asitin beyinde metilasyon için
gerekli olduğu, hipometilasyonun nöropatoloji, bilişsel
yetersizlik ve duygudurum bozukluklarına neden
olabileceği, diğer taraftan yükselmiş homosisteinin
beyin fonksiyonları üzerine olumsuz etkisi olduğu
belirtilmektedir.
Yüksek
homosistenin
bilişsel
yetersizliğe neden olduğu, B vitaminleri takviyesi
ile homosisteini düşürmenin bilişsel fonksiyonları
koruyabileceği
düşünülmektedir(2).Vitamin
B12,
tiamin, niasin, çinko ve demir gibi mikronütrient
eksikliği daha kötü bilişsel performans ile birliktelik
göstermektedir(16). Düşük Vitamin B12 seviyesi
nörodejeneratif hastalık ve bilişsel yetersizlik ile
birliktelik göstermektedir(17). Yaşlı insanlarda yüksek
homosistein ve düşük folat düzeylerinin bilişsel
yetersizlik ile birlikte olduğu bulunmuştur(18). Yeni
yaptığımız bir çalışmada ise obsesif kompulsif bozukluk
bulunan çocuk ve ergenlerde de vitamin B12 eksikliği ve
homosistein yüksekliği ile birlikte vitamin D eksikliğinin
bulunduğu gösterilmiştir(19).
Bütün bu bulgular ışığında uygun vitamin değerlerinin
bilişsel
fonksiyonlarda
önemli
rol
oynadığı
düşünülmüştür. Buna göre öğrenme güçlüğü bulunan
çocuklarda çeşitli vitamin eksikliklerinin bulunabileceği
ileri sürülebilir. Bu çalışmada ÖÖB bulunan çocuklarda
serum vitamin B12, folik asit, vitamin D, homosistein
düzeyleri araştırılacaktır.
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MATERYAL VE METOD
Çalışmaya katılan denekler Ordu Üniversitesi Tıp
Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve
Ergen Psikiyatrisi polikliniğine başvuranlar arasından
oluşturuldu. Hasta grubu DSM-5 kriterlerine göre ÖÖB
teşhisi alanlar arasından seçildi. Deneklere ayrıca teşhisi
desteklemek amacıyla zeka testi (WISC-R), akademik
performans derecelendirme ölçeği ve sosyodemografik
ve kişisel data formu uygulandı. Sağlıklı kontrol grubu
ise yine aynı polikliniğe başvuran herhangi bir DSM5 teşhisi almamış kişiler arasından oluşturuldu. Aynı
psikometrik testler ve sosyodemografik ve kişisel
data formu kontrol grubu deneklerine de uygulandı.
Ayrıca bütün deneklerden rutin laboratuar testleri
(hemogram, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri)
yanında vitamin B12, folat, homosistein ve vitamin D
testleri istendi. Ölçümler eğitim-öğretim dönemleri
olan Eylül-Mayıs ayları arasında yapıldı. Nörolojik
defisiti olan, son bir yıl içinde nütrisyonel destek
alanlar, sistemik hastalık öyküsü olan denekler çalışma
dışı bırakıldı. Kan testleri sabah 08:00 ile 11:00 arasında
sabah kahvaltıdan önce aç karnına steril koşullar altında
alındı. Bütün deneklerin ailelerine çalışma ayrıntılı
olarak anlatıldı ve yazılı onam alındı.
Etik Kurul Onayı
Çalışma Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu
tarafından onaylandı (karar no: 2015/7).
Sosyodemografik ve kişisel veri formu
Bu form kişinin adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, adresi, okulu,
sınıfı, akademik başarısızlık alanları (okuma, yazma,
matematik), doğum öyküsü, anne sütü alma süresi,
tıbbi öyküsü, soy geçmişi, ilaç kullanıp kullanmadığı,
son bir yılda gıda takviyesi alıp almadığı, psikomotor
gelişim öyküsü, IQ test sonucu ve Vücut Kitle İndeksi
(VKİ)verilerinden oluşmaktadır.
Wechler Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formu (WISC-R)
Bu ölçek 6-16 yaş arası çocuk ve ergenlerde zeka
seviyesini ölçmektedir. Sözel ve performans olmak
üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu iki testten elde
edilen standart puanların toplamından “toplam puan”
oluşturulur. Buna göre toplam puanı 70’in altındakiler
zihinsel gerilik olarak değerlendirilmektedir. Türk
çocukları üzerinde adaptasyonu Savaşır ve Şahin
(1995) tarafından yapılmıştır(20).Folat, Vitamin B12,
Homosistein ve Vitamin D değerlerinin ölçülmesi
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1 ml venöz kan örnekleri 8-12 saat açlıktan sonra
antikoagulanlı tüplere toplandı (BD Vacutainer Blood
Collection Tube). Serumlar oda sıcaklığında 3000 rpm
de 10 dakika santrifuj edildi (NF 1200R, NuveR). Daha
sonra Vitamin D seviyeleri kemiluminesan mikropartikul
immun çalışma yöntemiyle Architect i1000 analyzer
(Abbott Laboratories, Abbot Park, Illinois,USA) cihazı
ile ölçüldü. Vitamin B12, kemiluminesan mikropartikul
Intrinsik Faktor yöntemiyle Abbot Labarotuvarının
sağladığı ticari kitler ile ölçüldü. Folat ise yine
kemiluminesan mikropartikul Folat bağlama proteini ile
ve Abbot Labarotuvarının sağladığı ticari kit ile çalışıldı.
Folat için 3.1-20.5 ng/ml, Vitamin B12 için 187-883 pg/
ml, homosistein için 5-15 umol/L ve 25-OH-Vitamin D
için de 6.6-49.9 ng/ml aralıkları (range) normal olarak
değerlendirilmiştir.
İstatistik
Veri değerlendirmeleri SPSS 22.0 software ile yapıldı.
Normal dağılımı belirlemek için Shapiro-Wilk testi
uygulandı ve grafikler görsel olarak incelendi.
Tanımlayıcı istatistikler normal dağılım gösteren sayısal
değişkenler için ortalama değer ± standart sapma (SD)
şeklinde ifade edildi. Normal dağılım göstermeyen
sayısal değişkenler median (minumum-maximum)
olacak şekilde gösterildi. Kategorik değişkenler ise
yüzde (%) olarak belirtildi. Gruplar arasında normal
dağılan sürekli sayısal değişkenler için anlamlı farklılık
olup olmadığı student-t testi ile normal dağılım
göstermeyen değerler için ise Mann Whitney-U testi
ile değerlendirildi. Kategorik veriler Ki-kare testi
kullanılarak karşılaştırıldı. P<0.05 değerleri istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.

SONUÇLAR
ÖÖB bulunan denekler WISC-R zeka testi sonuçlarına
göre normal IQ aralığında oldukları tespit edildi. Aile ve
öğretmen değerlendirmeleri ve akademik performans
testi sonuçlarına göre bu deneklerde okuma, yazma ve
matematik gibi alanlarda yaşıtlarına göre belirgin gerilik
bulundu. Sağlıklı kontrol grubunda ise IQ sonuçları
normal aralıktaydı ve akademik alanda herhangi bir
başarısızlıkları yoktu. Grupların genel karakteristik
özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Gruplar arasında
cinsiyet, yaş, VKİ ve IQ puanı açısından anlamlı bir
farklılık bulunmadı (Tablo1).
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Tablo 1: Grupların karakteristik özellikleri ve vitamin değerleri
Sağlıklı kontrol grubu
(n=30)

Hasta grubu
(n=42)

P
değerleri

Cinsiyet (Kız/Erkek)

7/23

11/31

0.503a

Yaş (ortalama±SD)

8.53±2.48

7.90±2.13

0.268b

BMI (ortalama±SD)

16.93±1.52

16.18±1.94

0.082b

IQ puanı (ortalama±SD)

100±7

98±11

0.464b

Folat seviyeleri(ng/ml)
Median (min-max)

8.2(4.7-16.4)

6.55(3.4-11.9)

0.046c

Vitamin B12 seviyeleri (pg/ml)
Median (min-max)

415(210-868)

368(98-860)

0.059c

Homosistein seviyeleri
(umol/L) Median (min-max)

8.5(5.8-13.2)

9.55(4.9-16.5)

0.077c

Vitamin D seviyeleri (ng/ml)
Median (min-max)

26.65(15-77.6)

15.1(5.9-34.6)

<0.001c

Dipnot: SD=Standart deviasyon; BMI=Vücut kitle indeksi ; a=Ki kare testi; b=Student t test; c=Mann
Whitnet-U test

İki grup arasında vitamin değerleri karşılaştırıldığında,
folat değerleri açısından hasta grubunda sağlıklı kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir düşüklük
bulundu (p=0.046) (Tablo1 ve Şekil 1). Buna karşılık iki
grup arasında vitamin B12 ve homosistein değerleri
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p=0.059
ve p=0.077, sırasıyla). Fakat bu iki değerin farklılığını
gösteren p değeri 0.05’ten küçük olmasa da yakın
olması nedeniyle anlamlılığa bir eğilim bulunmuştur.
Vitamin D değerleri ise hasta grubunda belirgin bir
şekilde düşük bulunmuştur (p<0.001) (Tablo 1).

TARTIŞMA
Bu çalışma tek karbon metabolizması ile ilgili olarak
vitamin B12, folat ve homosistein seviyelerinin
değerlendirildiği ilk çalışmadır. Bunun yanında
yine vitamin D seviyelerinin daha önce ÖÖB
bulunan çocuklarda değerlendirilmediği tespit
edilmiştir. Şimdiye dek yalnızca bir çalışmada ÖÖB
bulunan çocuklarda çinko ve vitamin B12 değerleri
araştırılmıştır(21). Fakat bu çalışmada tek karbon
metabolizmasının diğer komponentlerinden olan
folat ve homosistein düzeyleri araştırılmamıştır.
Ayrıca periferik homosistein değerlerinin folat ve
vitamin B12 eksikliğinin daha anlamlı bir belirteci
olduğu düşünülmektedir(22). Yeterli miktarda vitamin
B12 ve folat seviyeleri sağlıklı bir beyin dokusu için

62

gereklidir. Şimdiye dek erişkin ve yaşlı gruplar üzerinde
bu vitaminler ile bilişsel fonksiyonlar üzerindeki ilişki
araştırılmış ve bu vitaminlerin düşüklüğünün bilişsel
fonksiyonlarda azalmaya eşlik ettiği tespit edilmiştir
(23). Türkiye’de yapılan bir çalışmada vitamin B12
eksikliğinin en sık nedenlerinin diyette alım eksikliği
ve bazı ilaçların kullanımı olduğu tespit edilmiştir
(24). Folat ve vitamin B12’nin yer aldığı tek karbon
metabolizması sağlıklı bir beyin dokusundaki en
temel metabolik yolaklardan biridir. Bu yolak yoluyla
nükleik asit sentezinde kullanılan pürinlerin sentezi ve
metionin üretimi gerçekleşir. Metionin ATP aktivasyonu
ile S-adenozilmetionine (SAM) dönüşür. Bu molekül ise
çok çeşitli reaksiyonlar için temel metil vericisidir. Beyin
dokusunda SAM nörotransmitterlerin, fosfolipidlerin
ve myelinin dahil olduğu çok sayıda temel molekülün
üretimi için gerekli metil kaynağını oluşturur(25).
Sağlıklı bir beyin dokusu metabolizması için gerekli bu
temel metilasyon reaksiyonlardaki yetersizlikler beyin
fonksiyonlarında bozulmaya yol açar. Bizim yaptığımız
bu çalışmada folat hasta grubunda anlamlı olarak düşük
bulunmuşken, vitamin B12 ve homosistein anlamlıya
yakın bir derecede p değeri ile önemli bir farklılık tespit
edilmemiştir. Folat ve/veya vitamin B12 eksiklikleri
veya yetersizlikleri bu yolla ÖÖG patogenezine katkıda
bulunuyor olabilir.
Ayrıca Vitamin B12 ve folat
çocuklarda sağlıklı beyin gelişimi için gerekli olduğu
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Şekil 1: Grupların vitamin ve homosistein değerlerinin dağılımı.

bildirilmiştir(26). Son yıllarda Vitamin D’nin sadece
kemik metabolizmasında rolü olmadığı, moleküler
düzeyde hücre membranını ve proteinlerini oksidatif
strese karşı koruduğu, DNA stabilazasyonunu sağlayarak
DNA’yı mutasyonlara karşı koruduğu, antiinflamatuar
etkilerinin bulunduğu ve otoimmüniteyi azalttığı
bildirilmiştir. Ayrıca beyin dokusunda nöronların sağlıklı
yaşaması ve fonksiyonlarını sürdürmesi için gerekli olan
nörotrofik faktörleri artırdığı gösterilmiştir(26).Vitamin
D santral sinir sisteminin gelişimi ve fonksiyonlarını
devam ettirebilmesinde önemli rolleri bulunduğu tespit
edilmiştir(27). Bu çalışmanın sonuçlarına göre de ÖÖB
bulunan çocuk ve ergenlerde vitamin D’nin belirgin bir
şekilde düşük olduğu bulunmuştur. Vitamin D eksikliği

veya yetersizliği nöronal fonksiyon bozukluklarına
neden olarak ÖÖG patogenezine katkıda bulunuyor
olabilir.
Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır.
Öncelikle denek sayılarının daha fazla olacak şekilde bu
çalışmanın tekrarlanması daha doğru sonuçların elde
edilmesini sağlayacaktır. Tek karbon metabolizmasıyla
ilgili olarak folat ve vitamin B12 yanında Vitamin B6
gibi diğer vitaminlerin de ölçülmesi bu metabolik
yolağın etkileri konusunda daha bilgi verici olabilir.
Yine bu yolakta görev alan özellikle metiltetrahidrafolat
redüktaz gibi enzimlerin gen polimorfizmlerinin de
incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu çalışma tek
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bir zaman aralığında yapılmıştır. Uzunlamasına takip
çalışmalarıyla bu sonuçlar teyit edilmelidir.
Sonuç olarak bu çalışmada ÖÖB bulunan çocuklarda
anlamlı olarak folat ve vitamin D’nin düşük
olduğu bulunmuştur. Bu vitaminlerin beynin
kognitif fonksiyonlarındaki bu önemli rolleri göz
önüne alındığında, ÖÖB patogenezinde de rol
oynayabilecekleri düşünülebilir. Bununla birlikte bu
vitamin değerlerinin rutin laboratuar ölçümlerinde
bulunması, araştırılmasını kolaylaştırmaktadır. Çocukluk
çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biri
olan ÖÖB bulunan çocuklarda bu testlerin yapılması
ve eksikliğinde suplemantasyon tedavilerine gidilmesi
önerilebilir. Bu vitaminlerin ÖÖB patogenezindeki
rolleri ve suplemantasyonun etkileri konusunda daha
ileri araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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MTUS1 TÜMÖR BASKILAYICI GEN VE ONUN ANA
TRANSKRİPT VARYANTI ATIP3A’NIN U2OS VE MCF7 HÜCRELERİNDE PAKLİTAKSEL KAYNAKLI NEGATİF
REGÜLASYONU
Paclitaxel-induced Negative Regulation of MTUS1 Tumor
Suppressor Gene and its Major Transcript Variant ATIP3a in
U2OS and MCF-7 Cells
Önder YUMRUTAS

Adiyaman University, Faculty of
Medicine, Department of Medical
Biology, Adiyaman, Turkey

Önder YUMRUTAS, Dr. Öğr. Üyesi

ÖZET
Artan kanıtlar, MTUS1’in meme, yumurtalık, pankreas, kolon kanseri gibi çeşitli malignitelerde düşük seviyelerde eksprese edildiğini göstermiştir. Ayrıca, fonksiyonel çalışmalar, ATIP1 ve
ATIP3a/b’nin, tümör baskılayıcı aktivitelere sahip olan MTUS1’in iki büyük splice varyantı olduğunu göstermektedir. ATIP3’ün bir mikrotübül ilişkili protein bölgesine sahip olduğu, mikrotübüllerle birlikte lokalize olduğu ve mikrotübül dinamiğinin düzenlenmesinde rol alarak uzamış mitoza yol açtığı rapor edilmiştir. Buna ek olarak, paklitaksel, çeşitli kanser tiplerinde güçlü
etki gösteren ve mikrotübüllerin oluşumunu indükleyen ve bozulmasını engelleyen güçlü bir
antineoplastik ajantır. Dolayısıyla, bu çalışmada tümör baskılayıcı MTUS1 ve MTUS1’in majör
transkript varyantı olan ATIP3’ün paklitaksel ile indüklenmiş mikrotübül stabilizasyonu ve hücre ölümündeki rolününün araştırılması amaçlanmıştır. Paklitakselin aktif dozunu saptamak için,
MCF-7 ve U2OS hücrelerinin hücre canlılığı, MTT hücre canlılığı testi kullanılarak belirlenmiştir.
Ayrıca, toplam MTUS1 mRNA ve ATIP3 mRNA’nın gen ekspresyonundaki değişiklikler, real-time
PCR metodolojisi kullanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, MTUS1 ve ATIP3 ekspresyonun, MCF7 hücrelerinde paklitaksel uygulaması sonrasında azaldığı tespit edilmiştir. MTUS1’in ekspresyon
seviyeleri U2OS hücrelerinde de azalmıştır, ancak ATIP3’ün seviyesi artmıştır. Ancak, bu değişiklikler istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Sonuç olarak, paklitaksel U2OS ve MCF-7 kanser
hücrelerinde MTUS1 tümör baskılayıcı geni ve MTUS1’in majör transkript varyantı olan ATIP3’ü
negatif yönde düzenlemektedir. Bu sonuçlar MTUS1 ve protein ürünü olan ATIP3’ün mikrotübül
dinamiğinin düzenlenmesinde rol oynayabileceğini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: ATIP; Cancer; İkili fonksiyon; MTUS1; MTSG1; Tümor Supresör
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ABSTRACT
Accumulating evidence proposes that MTUS1 was expressed at low levels in a variety of
malignancies such as breast, ovarian, pancreas, colon cancers. Also, functional studies indicate
that ATIP1 and ATIP3a/b are the two major splice variants of MTUS1 which possess tumor
suppressor activities. ATIP3 was shown to bear a microtubule-associated domain and is localized
in association with microtubules and interfere with the microtubule dynamics and leads to
prolonged mitosis. In addition, paclitaxel is a talented antineoplastic agent which shows potent
activity on various types of cancers and induces the assembly of microtubules and inhibits their
disassembly. Accordingly, in this study, we aimed to examine the key role of tumor suppressor
MTUS1 and its major transcript variant ATIP3 in paclitaxel-induced microtubule stabilization and
cell death. To determine active dose of paclitaxel, cell viability of MCF-7 and U2OS cells was
determined by using MTT cell viability assay. Also, gene expression changes of total MTUS1 and
ATIP3 mRNAs were determined by using real-time PCR methodology. As a result, the expression
of MTUS1 and ATIP3 was lowered in response to paclitaxel in MCF-7 cells. Expression levels
of MTUS1 were also reduced in U2OS cells but ATIP3 was increased. However, these changes
were statistically insignificant. In conclusion, paclitaxel is inducing negative regulation of MTUS1
tumor suppressor gene and its major transcript variant ATIP3a in U2OS and MCF-7 cells and they
might be involved in the regulation of microtubule dynamics
Key words: ATIP; Cancer; Dual functions; MTUS1; MTSG1; Tumor Suppressor
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1. INTRODUCTION
Cancer is deadly major health situation which is
estimated to be responsible for the 14.1 million new
cases and 8.2 million annual deaths (1). It is clear that
alterations in the proto-oncogenic and tumor suppressor
signaling are the important hallmarks of cancers (2,
3). Particularly, the loss of tumor suppressor gene
function is a common occasion in almost all cancers (2,
3). P53 is one of the well-known example in which the
mutated p53 having lost its function to induce cellular
apoptosis in harsh conditions (4). Moreover, MTUS1 is
recently annotated as a novel tumor suppressor gene
(5). It is first identified and characterized in pancreas
cancer tumors and cells by Seibold et al (4). MTUS1
gene has been shown to be localized to 8p21.3-22
chromosomal region and approximately 150 kb in
length (4). According to current knowledge, there are
six different splice variants of this gene and five of them
are known to produce five protein isoforms; ATIP1,
ATIP2, ATIP3a, ATIP3b and ATIP4, called as angiotensin
II receptor-interacting proteins (ATIPs) (6). ATIP1 is the
primary identified member of this protein family and
shown to be interacted with the C-terminus domain of
AT2 receptor (7). Moreover, ATIP1, ATIP3a and ATIP3b
variants were shown to have well tissue distribution
and other members either poorly expressed or
specifically expressed in some tissues (5). In addition,
both ATIP3a/b were reported to be major protein
isoform and ATIP1 was prominently expressed in brain
tissues compared to other isoforms(5).
Furthermore, accumulating body of evidence suggests
that MTUS1 was highly downregulated in a several
types of malignancies such as colon, ovarian, breast,
and pancreas cancers (8). Particularly, functional
studies suggest that ATIP1 and ATIP3a/b have tumor
suppressor activities. In addition, MTUS1 were
primarily shown to be transiently stimulated in the
course of initiation of quiescence and differentiation
of cells (4). Furthermore, it was reported that ATIP3
has a microtubule-associated domain and is localized
in association with microtubules (9, 10). Particularly,
by co-localizing with microtubules, ATIP3 was shown
to interfere with the microtubule dynamics and
leads to prolonged mitosis (9, 10). In the confocal
and fluorescence microcopy analyzes, it was shown
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that ATIP3 is localized in microtubule skeleton and
microtubule organization centers with alpha-tubulin
in cells expressing low ATIP3 (9, 10). It was also
shown that elevated expression of ATIP3 triggers the
formation of microtubule bundles (9, 10). This shows
that ATIP3 can control the microtubules dynamic by
triggering microtubule stabilization
Moreover, paclitaxel is a promising antineoplastic
agent which shows potent activity on wide range
of cancers (11). Paclitaxel induce the assembly of
microtubules and inhibits their disassembly (11).
Interestingly, assembled microtubules in the presence
of paclitaxel are stable and dysfunctional and lead to
cell death by disrupting the regulation of microtubule
dynamics (11). Accordingly, in this study, main aim was
to investigate the role of tumor suppressor MTUS1 and
its major transcript variant ATIP3a in paclitaxel-induced
microtubule stabilization and cell death

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Cell culture
U2OS and MCF-7 cancer cell line (American Type
Culture Collection, VA, USA) were included in this study.
Dulbecco’s modified eagle’s essential medium (DMEM)
(GIBCO, NY, USA) supplemented with the 10% heatinactivated fetal bovine serum (FBS) (Sigma-Aldrich,
MO, USA) and penicillin (100 units/ml)/streptomycin
(100 μg/ml) solution (Sigma-Aldrich, MO, USA) was
used to propagate cells.
2.2. Determination of cell viability by MTT assay
Viability of cancer cells after Paclitaxel treatments were
determined by using MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) cell viability
assay and active doses were determined. Briefly, U2OS
and MCF-7 cancer cells were treated different doses of
Paclitaxel (0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25 and 0,5 µM)
(Catalog number: P3456) (Thermo Fisher Scientific
Inc., Wilmington, USA) at 37ºC with 5% CO2 for 24h.
After 24 hours of incubation with Paclitaxel, cells were
incubated with the 1 mg/ml MTT solution for 1 hour
and subsequently MTT was discarded. Plates were airdried and purple formazan particles were dissolved
using Dimethyl Sulfoxide (DMSO) (Sigma-Aldrich, MO,
USA).
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2.3. RNA isolation and cDNA synthesis
RNA was obtained from cultured cells using GeneJET
RNA Purification Kit (Thermo Fisher Scientific Inc.,
Wilmington, USA) according to the manufacturer’s
recommended procedures. Quality and concentrations
of RNA samples were determined by using NanoDrop
ND-1000 spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific
Inc., Wilmington, USA). For cDNA synthesis, RevertAid
First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher
Scientific Inc., Wilmington, USA) were used. For the
preparations of cDNA samples instructions of the
supplier were followed and prepared samples were
preserved at -80ºC in equal aliquots.
2.4. RT-qPCR experiments
Quantitative PCR (RT-qPCR) experiments were
performed using Luminaris Color HiGreen qPCR
Master Mix (Thermo Fisher Scientific Inc., Wilmington,
USA) and the reactions were held in Rotor-Gene Q
instrument (QIAGEN Sample & Assay Technologies,
Germany). All experiments were studied in triplicate.
Breifly, for the real-time PCR, following PCR mix were
prepared for each reaction; 5 µL 2X Master Mix, 0.3
μL 10 µM Forward Primer, 0.3 μL 10 µM Reverse
Primer, 1 μL cDNA and , nuclease-free water up to
10 μL. Reactions were subjected to following thermal
cycling conditions; 10 min initial denaturation at 95
°C repeating 1 cycle, 15 s denaturation at 95 °C, 30 s
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annealing at 60 °C and 30 s Extension at 72 °C repeating
40 cycles. Also a melting curve analysis performed at
the end of the reaction between 60 and 95 °C.
2.5. Analysis of data and statistical comparisons
GAPDH gene was used as internal reference control
for all expression experiments. For the calculation of
relative expression in qPCR experiments, 2−ΔCt (ΔCt =
Target gene − Reference gene) formula was used. Also,
a fold change analysis performed using the 2−ΔΔCt (ΔCt
= Target gene − Reference gene) formula. Statistical
analysis of the resulting data was achieved by using
GraphPad Prism (v6.02, GraphPad Software, CA, USA)
and SPSS (version 20, IBM, NY, USA) programs and
Wilcoxon test applied. All statistical analysis was twotailed, and p < 0.05 were accepted as significant.

3. RESULTS
3.1. Anti-proliferative activity of paclitaxel in U2OS
and MCF-7 cells
To assess the anti-proliferative activity of paclitaxel in
U2OS osteosarcoma and MCF-7 breast cancer cells,
MTT cell viability assay was used. As a result, significant
anti-proliferative activity of paclitaxel was observed
with the increasing levels of treatment and 0.5 µM of
doses of paclitaxel used was determined in both cell
lines as active dose (Figure 1).

Figure 1. Anti-proliferative activity of Paclitaxel on A) MCF-7 breast cancer cells B) U2OS osteosarcoma cells.
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3.2. Gene expression analysis of total MTUS1
expression levels and ATIP3a isoform
To ascertain the effect of paclitaxel on the expression
of MTUS1 tumor suppressor gene and its major
transcript variant ATIP3a, RT-qPCR technique was
utilized. Accordingly, quantitative expression levels of
total MTUS1 mRNA and ATIP3 mRNA were found to be
down-regulated as result of paclitaxel treatments in
MCF-7 breast cancer cells (Figure 2).
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was observed in MCF-7 breast cancer cells (Table
1). Furthermore, while the quantitative expression
levels of total MTUS1 mRNA was shown to be downregulated as result of paclitaxel treatments in U2OS
osteosarcoma cells, ATIP3a expression levels was
upregulated (Figure 3).
Fold-change analysis in U2OS cell lines also confirmed
these results (Table 1). Statistical analysis revealed no
significant alteration in gene expressions (p>0.05).

Moreover, a fold-change analysis was also performed
and significant downregulation of MTUS1 and ATIP3a

Figure 2. Differential expression of MTUS1 and its major transcript variant ATIP3a in MCF-7 breast cancer cells.

Figure 3. Differential expression of MTUS1 and its major transcript variant ATIP3a in U2OS osteosarcoma cells.
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Table 1. Fold-change differences of total MTUS1 mRNA and
ATIP3a transcript variant in MCF-7 breast cancer and U2OS
osteosarcoma cells after paclitaxel treatments.
MCF-7

U2OS

Fold change

p value

Fold change

p value

MTUS1

0.650670928

p>0.05

0.829319546

p>0.05

ATIP3a

0.52123288

p>0.05

1.328685814

p>0.05

4. DISCUSSION
Microtubules are dynamic structures which steadily
transit between polymerization and depolymerization
phases at their plus ends (12). This condition is
actually well-known as microtubule dynamic instability
which enables cells to respond various intracellular
and extracellular stimuli (12). Defects in microtubule
dynamic instability were shown to alter the regulation
of mitotic spindle formation, chromosome segregation,
migration, as well as transport of proteins and
organelles within the cell (9, 12). Therefore, it leads to
the formation and progression of cancer (9, 12).
The proteins that regulate microtubule dynamic
instability are so called Microtubule-associated
proteins (MAPs) (12). ATIP3, which is encoded by
MTUS1 gene, is a recently identified MAP (12).
Moreover, accumulating body of evidence suggests
that MTUS1 and its transcription variants is heavily
involved in the initiation, progression and metastasis
of human cancers (6, 9). Studies also indicated that
ATIP1 and ATIP3 is the major splice variants of MTUS1
gene and have significant tumor suppressor function in
different types of human cancers (6, 9). In particular,
similar to ATIP1 and ATIP3 was shown to interfere
with the activation of extracellular signal-regulated
kinase (ERK) signal transduction (13, 14). Particularly,
recombinant overexpression of ATIP3 was shown to
obstruct proliferation and migration of SACC-LM cells
through downregulating the activities of ERK, and
mesenchymal markers of Slug and Vimentin (14).
In addition, as a microtubule-associated protein,
ATIP3 was shown interact with microtubules (12, 15).
Increased expression of ATIP3 has been shown to
trigger the formation of microtubule bundles, thus
in turn regulating microtubule dynamics (12, 15). It
has also been reported that ATIP3 sediments with
stabilized microtubules (12, 15). It has been also shown

that microtubule dynamics are altered in cells stably
expressing ATIP3 and microtubule bundles decrease
nocodazole susceptibility (15). In addition, ATIP3 has
shown to interact with EB1 (End-binding protein 1)
and increased expression of ATIP3 suppresses EB1
accumulation at microtubule plus ends independent
of microtubules (12). More recently, it was shown
that ATIP3 interferes with the proliferation, migration
and metastasis of breast cancer cells through altering
microtubule dynamics (15). In short, these findings
strongly indicate that ATIP3 interacts with microtubules
and EB1 protein, regulating microtubule dynamic
instability and delaying the progression of mitosis and
limiting cellular migration.
Paclitaxel is a taxane drug which is routinely used to
fight against various cancer types in cancer therapy.
Mechanism of action of paclitaxel involves the
stabilization of microtubules. Accordingly, in this
particular study, it was tried to reveal the role of tumor
suppressor MTUS1 and its major transcript variant
ATIP3a in paclitaxel-induced microtubule stabilization
and cell death. Surprisingly, expression levels of both
MTUS1 and its major splice variant ATIP3 was found
to be diminished in paclitaxel treated breast and
osteosarcoma cancer cells. Strongly suggesting that
paclitaxel is inducing negative regulation of MTUS1
tumor suppressor gene and its major transcript variant
ATIP3a in U2OS and MCF-7 cells. These findings also
support the notion that MTUS1 and ATIP3 splice variant
might be involved in the regulation of microtubule
dynamics.

5. REFERENCES
1. Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2012. Ca-a
Cancer Journal for Clinicians 2012;62: 10-29.
2. Bozgeyik E, Bayraktar E, Chavez-Reyes A, Rodriguez-Aguayo C.
Oncolncs: Long non-coding rnas with oncogenic functions. Mol Biol
2016;5: 1-13.
3. Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: The next generation. Cell 2011;144: 646-74.
4. Seibold S, Rudroff C, Weber M, Galle J, Wanner C, Marx M. Identification of a new tumor suppressor gene located at chromosome
8p21.3-22. Faseb Journal 2003;17: 1180-+.
5. Di Benedetto M, Bieche I, Deshayes F, Vacher S, Nouet S, Collura
V, et al. Structural organization and expression of human MTUS1,
a candidate 8p22 tumor suppressor gene encoding a family of angiotensin ii at2 receptor-interacting proteins, atip. Gene 2006;380:

69

YUMRUTAŞ
Regulation Of Mtus1 Tumor Suppressor Gene

127-36.
6. Rodrigues-Ferreira S, Nahmias C. An atipical family of angiotensin
ii at2 receptor-interacting proteins. Trends in Endocrinology and
Metabolism 2010;21: 684-90.
7. Nouet S, Nahmias C. Signal transduction from the angiotensin ii
at(2) receptor. Trends in Endocrinology and Metabolism 2000;11:
1-6.
8. Kara M, Kaplan M, Bozgeyik I, Ozcan O, Celik OI, Bozgeyik E, et al.
MTUS1 tumor suppressor and its mirna regulators in fibroadenoma
and breast cancer. Gene 2016;587: 173-7.
9. Bozgeyik I, Yumrutas O, Bozgeyik E. MTUS1, a gene encoding
angiotensin-ii type 2 (at2) receptor-interacting proteins, in health
and disease, with special emphasis on its role in carcinogenesis.
Gene 2017;626: 54-63.
10. Rodrigues-Ferreira S, Di Tommaso A, Dimitrov A, Cazaubon S,
Gruel N, Colasson H, et al. 8p22 MTUS1 gene product ATIP3 is a
novel anti-mitotic protein underexpressed in invasive breast carcinoma of poor prognosis. Plos One 2009;4: e7239.
11. Weaver BA. How taxol/paclitaxel kills cancer cells. Mol Biol Cell
2014;25: 2677-81.
12. Velot L, Molina A, Rodrigues-Ferreira S, Nehlig A, Bouchet BP,
Morel M, et al. Negative regulation of eb1 turnover at microtubule
plus ends by interaction with microtubule-associated protein ATIP3.
Oncotarget 2015;6: 43557-70.
13. Nouet S, Amzallag N, Li JM, Louis S, Seitz I, Cui TX, et al. Transinactivation of receptor tyrosine kinases by novel angiotensin ii at2
receptor-interacting protein, atip. J Biol Chem 2004;279: 28989-97.
14. Zhao TT, He QT, Liu ZH, Ding XQ, Zhou XF, Wang AX. Angiotensin
ii type 2 receptor-interacting protein 3a suppresses proliferation,
migration and invasion in tongue squamous cell carcinoma via the
extracellular signal-regulated kinase-snai2 pathway. Oncol Lett
2016;11: 340-44.
15. Molina A, Velot L, Ghouinem L, Abdelkarim M, Bouchet BP,
Luissint AC, et al. ATIP3, a novel prognostic marker of breast cancer
patient survival, limits cancer cell migration and slows metastatic
progression by regulating microtubule dynamics. Cancer Res
2013;73: 2905-15.

70

Bozok Tıp Derg 2018;8(3):65-70
Bozok Med J 2018;8(3):65-70

PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE YATAN KANSER
HASTALARININ BESLENME NRS-2002 SKORLARI
İNFLAMASYONLA İLİŞKİLİ MİDİR?
Are the Nutritional Nrs-2002 Scores of Cancer Patients at
the Palliative Care Center Related to Inflammation?
Deniz AVCI

ÖZET
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palyatif
Bakım Merkezi, KAYSERİ

Deniz AVCI, Uzm. Dr.

Amaç: Bu çalışmada, NRS-2002 tarama skorları ile hematolojik inflamasyon belirteçleri sayılan nötrofil/Lenfosit oranı (NLR), platelet/lenfosit oranı (PLR) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) arasındaki olası ilişkilerin
ortaya konulması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Palyatif bakım merkezinde takip edilmiş olan çeşitli tanılardaki kanser hastalarının NRS2002 skorları ile NLR, PLR ve MPV arasındaki olası korelasyonlar araştırıldı. Ayrıca, taburcu olanlar ve palyatif
ünitede ölen hastalar olmak iki grup oluşturuldu ve bu inflamatuvar belirteçler gruplararasında yönünden
de karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam 64 hastanın yaş ortalamaları 66,5±13,1 yıldı. Hastaların NRS-2002 skorlarıyla NLR arasında
pozitif yönde, hafif düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardı (r=383, p=0,002). Hastaların
NRS-2002 skorlarıyla PLR arasında pozitif yönde, hafif düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon
vardı (r=341, p=0,006). Hastaların palyatif bakım ünitesinden taburcu edildikten sonraki sağkalım süreleri
ile PLR arasında negatif yönde, orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardı (r=0,501, p=0,021). Hastaların palyatif bakım ünitesine yattığı andan ölümüne kadar geçen süre ile MPV arasında negatif
yönde, hafif düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardı (r=-285, p=0,029). Hastaların palyatif
bakıma yattıktan sonraki sağkalımları ile (yatış günü 1.gün olarak kabul edildi) NLR arasında negatif yönde,
hafif düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardı (r=-279, p=0,025).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre NLR ve PLR’nin NRS-2002 skorlarıyla korelasyon içerisinde olduğu
söylenilebilir. Bu karşılaştırmalar palyatif bakım merkezleri özelinde ilk kez yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım; Kanser; İnflamasyon
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Objective: In this study, it was aimed to determine the possible relationships between the NRS-2002
screening scores and the neutrophil / lymphocyte ratio (NLR), platelet / lymphocyte ratio (PLR) and mean
platelet volume (MPV), which are considered to be hematologic inflammation markers.
Materials and methods: Possible correlations between NRS-2002 scores and NLR, PLR, and MPV were
investigated in the various cancer patients followed up at the palliative care center. In addition, two groups
of patients who were discharged and those who died in the palliative unit were formed and compared in
terms of the groups of these inflammatory markers.
Results: The mean age of 64 patients was 66.5 ± 13.1 years. There was a statistically significant correlation
between the NRS-2002 scores of the patients and the NLR in the positive direction (r = 383, p = 0,002). There
was a statistically significant correlation between the NRS-2002 scores of the patients and PLR in the positive
direction (r = 341, p = 0.006). There was a moderate, statistically significant correlation between the survival
times after discharge from the patients’ palliative care unit and PLR (r = 0,501, p = -0,021). There was a mild,
statistically significant correlation between MPV and the time from the onset of death to the palliative care
unit of the patients (r = -285, p = 0.029). There was a mild, statistically significant correlation (r = -279, p =
0.025) between the survival of the patients after palliative care and the NLR on the negative side (day 1 was
accepted as the day of admission).
Conclusion: According to the results of this study, it can be said that NLR and PLR are in correlation with
NRS-2002 scores. These comparisons were made for the first time in the area of palliative care centers.
Key Words: Palliative care; Cancer; İnflammation
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GİRİŞ
Palyatif bakım üniteleri son yıllarda önemi giderek
artan ve tüm dünya da sayıca hızla çoğalan, son dönem
hastaların, kalan ömürlerini daha konforlu yaşamına
olanak sağlamayı amaçlayan ünitelerdir. Kanser dairesi
başkanlığından alınan verilere göre 2010 yılında 2’si
sağlık bakanlığına 7 tanesi de üniversitelere bağlı
olmak üzere toplam 10 adet Palyatif Bakım Merkezi
varken (1), bu sayı günümüz itibariyle 200 merkeze
dayanmıştır.
Dünya sağlık örgütünce palyatif bakım hizmetleri
“Yaşamı tehdit edici hastalıklara eşlik eden sorunlar
yaşayan hasta ve ailelerin, fiziksel, psikososyal ve
manevi problemlerini erken tanımlama, değerlendirme,
tedavi ederek acı çekmelerini azaltma ya da önleme
ve böylece yaşam kalitelerini artırma amacı olan bir
yaklaşım” olarak tanımlamıştır (2).
Beslenmenin yatan hastalarda, özellikle de kritik
hastalarda, mortaliteye, yatış sürelerine ve tedaviye
yanıta da etkileri artık bilinmektedir (3-6). NRS-2002
tarama sistemi (Nutritional risk screening), hastanede
yatan hastalar için daha uygun bir tarama sistemi
olarak öne çıkmaktadır (7-9).
Hematolojik inflamasyon belirteçleri olarak son yıllarda
incelenenler arasında Nötrofil/Lenfosit oranı (NLR),
Platelet/lenfosit oranı (PLR) ve ortalama trombosit
hacmi (MPV) de vardır. Bu belirteçler yıllar içerisinde
birçok inflamatuvar durumda incelenmiştir (10-12).
Bu çalışmada biz NRS-2002 skoruyla yukarıda adı geçen
hematolojik inflamasyon belirteçleri arasındaki olası
ilişkileri ortaya koymayı amaçladık.

HASTALAR VE YÖNTEM
Çalışma Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesi palyatif
bakım ünitesinde takip edilmiş olan kanser hastalarının
dosyalarının taranması yoluyla gerçekleştirildi. Tüm
hastalar tek hekim tarafından takip edildi (yazar).
İstatistiksel analiz, veri toplama, literatür taraması ve
makale yazımı yine yazar tarafından yapıldı.
Çeşitli tanılardaki kanser hastalarının NRS-2002 skorları
ile inflamasyonun hematolojik kriterleri olarak son
yıllarda kabul görmüş olan NLO, Platelet/lenfosit oranı
(PLO) ve MPV arasındaki olası korelasyonların yanı
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sıra, hastaların taburculuğu veya palyatif ünitede ölüm
durumlarına göre de bu belirteçlerin karşılaştırılması
yapıldı. Hastaların servise alındıkları gün alınan
hemogram tetkikinden MPV değerleri elde edildi. Aynı
tetkikten elde edilen nötrofil, trombosit ve lenfosit
değerlerinin basit oranlamalarıyla da NLR ve PLR
değerleri elde edildi.
İstatistiksel analiz
Verilerin
dağılımının
normalliğe
uygunluğu
histogramlar ve Shapiro-Wilk testi kullanılarak yapıldı.
Normal dağılan veriler ortalama±standart sapma
olarak sunuldu. Normal dağılıma uygun olamyan veriler
median (minimum-maksimum) olarak sunuldu. Sürekli
değişkenlerin analizinde verilerin dağılımına göre
Student T testi veya Mann-Whitney U testi kullanıldı.
Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi
kullanıldı. Korelasyon analizlerinde verilerin dağılımına
göre Pearson korelasyon veya Spearman korelasyon
analizleri kullanıldı. p<0,005 değeri istatistiksel olarak
anlamlı olarak kabul edildi. Tüm analizler, Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), version 21.0
(SPSS Inc., Chicago, IL, US) kullanılarak yapıldı.

BULGULAR
Çalışmada palyatif bakım ünitesinde yatırılmış olan
hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Toplam
64 hastanın yaş ortalamaları 66,5±13,1 yıldı. Hastaların
%62,5’i (n=40) erkek cinsiyette iken, %37,5 (n=24)
kadarı ise kadındı. Hastaların 40 kadarı palyatif bakım
ünitesinde öldü. Yirmi hasta ise eve gönderilebildi. Bu
yazı yazılmak üzere takipler sonlandırıldığında 3 hasta
hariç hepsi ölmüştü.
Taburcu olan hastalar ile palyatif bakım ünitesinde
ölen hastaların NLR, PLR ve MPV değerleri açısından
biribirlerinden farkları istatistiksel olarak anlamlı
değildi (Tablo 1).
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Tablo 1: Palyatif Bakım Ünitesindeki hastaların sonlanımlarına göre karşılaştırılmaları
Taburcu olanlar

Mortal seyredenler

p

Yaş

69,4±11,5

65,0±13,7

p=0,241

Yatış süresi

12,5 (3-38)

21,0 (2-180)

p=0,069

Sağkalım

81 (10-330)

22 (2-180)

p<0,001

Nötrofil

7375 (1989-17480)

6225 (1450-23600)

p=0,994

Lenfosit

785 (320-2760)

686 (30-3070)

p=0,538

Trombosit

255000 (27000-419000)

198500 (19000-767000)

p=0,413

MPV

10,34±0,91

10,72±1,36

p=0,271

NLR

7,82 (1,21-46,44)

6,52 (1,36-490,33)

p=0,828

PLR

296,5 (56,16-)

214,2 (15,0-5133,3)

p=0,761

Albümin

2,7±0,7

2,6±0,5

p=0,508

NRS-2002 skoru

3 (1-5)

4 (1-5)

p=0,226

Hastaların NRS-2002 skorlarıyla NLR arasında pozitif
yönde, hafif düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir
korelasyon vardı (r=383, p=0,002).
Hastaların NRS-2002 skorlarıyla PLR arasında pozitif
yönde, hafif düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir
korelasyon vardı (r=341, p=0,006).
Hastaların palyatif bakım ünitesinden taburcu
edildikten sonraki sağkalım süreleri ile PLR arasında
negatif yönde, orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı
bir korelasyon vardı (r=0,501, p=-0,021).
Hastaların palyatif bakım ünitesine yattığı andan
ölümüne kadar geçen süre ile MPV arasında negatif
yönde, hafif düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir
korelasyon vardı (r=-285, p=0,029).
Hastaların palyatif bakıma yattıktan sonraki
sağkalımlarıyla (yatış günü 1.gün olarak kabul edildi)
NLR arasında negatif yönde, hafif düzeyde, istatistiksel
olarak anlamlı bir korelasyon vardı (r=-279, p=0,025).
Diğer bazı karşılaştırmalar Tablo 1’de özetlenilmeye
çalışıldı.

TARTIŞMA
Bu araştırmanın birincil amacı beslenme durumuyla
hematolojik inflamasyon belirteçlerinin ilişkili olup
olmadığını ortaya koymaktı. Bunun için palyatif
ünitede takip ettiğimiz 64 kanser hastalarının verileri
incelendi. Hastaların kanser türleri çeşitliydi. Grubun
ağırlığını mide kanseri, akciğer kanseri ve kolun kanseri
oluşturmakla beraber meme, deri skuamöz hücreli

ve bazal hücreli kanserleri, pankreas kanseri, malign
melanom, renal hücreli kanser, parotis bezi kanseri,
nazofarinks kanser ve over kanseri de grupta mevcuttu.
Çalışmada elde edilen en çarpıcı sonuçlardan birisi
hastaların NRS-2002 skorlarıyla NLR arasında pozitif
yönde, hafif düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir
korelasyon varlığıydı. Öte yandan, hastaların palyatif
bakıma yattıktan sonraki sağkalımları ile (yatış günü
1.gün olarak kabul edildi) NLR arasında negatif yönde,
hafif düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon
vardı. Palyatif bakım servisinde bu kıyaslamalar daha
önceden yapılmış değildi ve bu anlamlılık ilk kez
sunulmuş oluyordu. Onkolojik hastalar ile yapılmış
olan eski çalışmalarda ise bazı benzer sonuçlar vardı.
Hepatosellüller kanserde prognostik nutrisyonel indeks
(PNI) ile NLR kombine edilmiştir. NLR> 2,2 ve PNI≤46
olarak oluşturulan grup, hastaların prognozlarını
sadece NLR ve sadece PNI’ya göre daha iyi tahmin
edebilmiş (13). Bir başka yakın zamanlı çalışmada
Özefagus skuamöz hücreli kanserinde tedaviye yanıt,
immunsupresyon, Malnutrisyon ve prognoz bağlamında
NLR faydalı bir belirteç olarak öne çıkarılmıştır (14).
Benzer şekilde, artmış NLR, hangi evrede olduğu fark
etmeksizin kötü nutrisyonel durumla ve survival ile
uyumlu bulunmuştur (15).
Bir diğer çarpıcı sonuç ise, PLR ile NRS-2002 arasındaki
ilişkiydi. Hastaların NRS-2002 skorlarıyla PLR arasında
pozitif yönde, hafif düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı
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bir korelasyon olmasıydı. Bunun yanında bu çalışmada,
hastaların palyatif bakım ünitesinden taburcu
edildikten sonraki sağkalım süreleri ile PLR arasında
negatif yönde, orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı
bir korelasyon vardı. Yakın zamanda bizim çalışmamıza
benzer dizaynda olan ve metastatik kanser hastalarında
prognostik önemi olan belirteçler içerisinde PLR’de
çalışılmışsa da istatistiksel anlama haiz bir ilişkiye
rastlanmamıştır (16). Bizim çalışmamızdan temel
farkı bizim çalışmamızdaki hastaların kanser tiplerinin
heterojen olmasıdır. Toplu olarak yaşayan yaşlılarla
yapılan bir çalışmada ise yüksek PLR’nin sarkopeni için
risk faktörü olduğu bildirilmiştir (17).
Bir diğer hematolojik inflamasyon belirteci olarak kabul
edilen MPV için de NRS-2002 bağlamında anlamlılık
ifade eden sonuçlar vardı. Bunlardan en çarpıcı olanı,
hastaların palyatif bakım ünitesine yattığı andan
ölümüne kadar geçen süre ile MPV arasında negatif
yönde, hafif düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı
bir korelasyon olmasıydı. Literatüre bakıldığında
MPV’nin birçok hastalık için öngördürücü veya risk
faktörü olduğu bilgisine ulaşılıyor olmakla beraber,
kanser hastalarında veya palyatif ünite hastalarındaki
hastaların nutrisyonel durumları bağlamında fazlaca
araştırıldığını söylemek mümkün değildi (18, 19,20).

SONUÇ
Palyatif bakım hizmetleri her ne kadar uzun süredir var
olsa da önemi ancak son yıllarda daha iyi anlaşılmaya
başlanılmıştır. Palyatif bakımda hizmet alan onkolojik
hastaların prognozunu öngördürecek belirteçlerin
bulunması çabası devam edecek gibi görünmektedir.
Bu çalışmada hematolojik inflamasyon belirteçlerin
palyatif kanser hastaların beslenme durumlarıyla olan
ilişkileri incelendi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre NLR
ve PLR’nin NRS-2002 skoruyla korelasyon içerisinde
olduğu söylenebilir. Ayrıca NLR ile palyatif kanser
hastasının sağkalımları da korele idi. MPV ise hastanın
sağkalımlarıyla negatif yönde korele olarak bulundu.
Bu sonuçlar palyatif bakım merkezlerinde daha önce
bakılmamış olan sonuçlardı.
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Amaç: Osteokondral lezyonlar (OKL) posttravmatik veya gelişimsel olarak ortaya çıkabilen, eklem yüzeyindeki
hiyalin kıkırdağın ve subkondral kemiğin hasarıdır. Primer tedavi talus osteokondral defektlerin artroskopik
debritmanı ve kemik iliği stimulasyonudur. Özellikle başarısız primertedaviden sonra, cerrahi bir sorun olmaya devam etmektedir.
Medialtalar çatının büyük lezyonlarının tedavisinde şekillendirilmiş artiküler implant(ŞAİ) (HemiCAP, Artrosurface)bir tedavi alternatifidir. Bu çalışmanın amacı, daha önce cerrahi tedavi ile başarısız olmuş medialtalar
kubbenin OKL’ları için ŞA İimplantasyonundan sonra klinik sonuçları incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada OKL tanısı ile tedavi edilen artroskopik debritman kemik iliği stimülasyonu sonucu başarısız olanveya 50 yaş üstü primer OKL lezyonu nedeni, Haziran 2011-Haziran 2015 tarihleri
arasında tedavi edilen ve ŞAİ yapılan 7 si erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 17 hasta retrospektif olarak
incelenmiştir. Hastalar preoperatif ve postoperatif olarak takiplerinde dinlenme ve yürüme sırasında VAS ağrı
skoru, AOFAS skorlaması, radyolojik olarak implant gevşemesi, osteotomi hattında pseudoartroz, malunion
ve osteoartrit gelişimi değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama yaş 49.5±10.3(29-68) dır. Takip süresi 44.2±11.7(24-63) aydır. VAS ağrı skoru dinlenme
sırasında preoperatif dönemde 1.4±1.2 (0-4) tespit edilmiş iken postoperatif birinci yıl sonunda 0.5±0.7 (0-2)
yürüme sırasında ise preoperatif dönemde 6±1.4(3-8) 1 yıl sonunda 1±0.7(0-2) olarak tespit edildi. AOFAS
preoperatif olarak değerlendirildiğinde 67.3±12.1(38-80) postoperatif 1 yılda 92.5±9.2(68-100) tespit edildi.
Tüm hastalarda osteotomi hattında kaynama görüldü. 1 hastada yara yerinde yüzeyel enfeksiyon izlendi, 1
hastada ise osteotomi hattında kullanılan tespit vidasının uzunluğu nedeni ile erken dönemde implant çıkarılmış ve 1 hastada osteotomi hattında bioabsorbable vida tespit için kullanılmış ve stabiliteden dolayı grafideki
konsolidasyon geç tespit edilmiş ve herhangi bir komplikasyon gelişmeden kaynama izlenmiştir. 1 hastanın
takiplerinde tibial yüzeyde subkondral skleroz tespit edilmiştir.
Sonuç: Çalışmanın sonucu olarak metalik implantasyon tekniği medial çatı OKL tedavisinde başarılı bir cerrahi prosedürdür. Primer tedavinin başarısız olduğu durumlarda ve 50 yaş üstündeki vakalarda ayak bileği
artrodezi, ayak bileği artroplasti cerrahi seçeneklerinden önce tercih edilebilecek bir cerrahi yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Talus; kıkırdak; Talus kist; HemiCAP; Artikülerimplant

ABSTRACT
Objectives: Osteochondral lesions (OCL) are the damage of the hyaline cartilage and subchondral bone on the
joint surface, which may develop posttraumatically or developmentally. Primary treatment is arthroscopic
debridement of the talus osteochondral defects and bone marrow stimulation. Especially after the failure of
the failed primer, surgery remains a problem.
Resurfacing articular implant (HemiCAP, Artrosurface) shaped in the treatment of large lesions of the medial
talar roof is an alternative treatment. The purpose of this study was to examine the clinical results after
HemiCAP implantation for the OCLs of the medialtalar dome, which had previously failed with surgical
treatment.
Material and Methods: In this study, were trospectively analyzed 17 patients who under went arthroscopic
debridement bone marrow stimulation treated with OKL diagnosis, or who were treated between June 2011
and June 2015, and who were treated with a primary OCL lesion over 50 years of age and 7 men and 10
women. Patients were evaluated preoperatively and postoperatively during rest and walking on VAS pain
score, AOFAS score, radiologically implant relaxation, pseudoarthros is of osteotomyline, malunion and
osteoarthritis.
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Results:The mean age was 49.5 ± 10.3 (29-68) years. The follow-up period was 44.2 ± 11.7 (24-63) months. The VAS pain score was found to
be 1.4 ± 1.2 (0-4) in the preoperative period at rest, 0.5 ± 0.7 (0-2) at the end of the first postoperative period and during walking, 6 ± 1.4 (3-8)
in the preoperative period and 1 ± 0.7 (0-2) at the end of 1 year were determined. AOFAS was 67.3 ± 12.1 (38-80) preoperatively and 92.5 ±
9.2 (68-100) at 1 year postoperatively. All patients had union on the osteo to myline. In one patient, a superficial infection was observed. In
one patient, the implant was remove dearly due to the length of the fixation screw used in the osteo to myline. One patient was used to fix the
bioabsorbable screw in the osteo to myline and due to the stabilization, consolidation on the graft was detected late and union was observed
without any complication. Subchondral scleros is was detected on the tibial surface in 1 patient’s follow-up.
Conclusion: As a result of the study, metallic implantation technique is a successful surgical procedure in medial roof OKL treatment. In cases
where primary care is unsuccessful and over 50 years of age, ankle arthrodesis is a surgical procedure that may be prefer red before ankle
arthroplasty surgery.
Keywords: Talus; Cartilaj; Talus bone cyst, HemiCAP; Resurfacing implant

GİRİŞ
Ayak bileği osteokondritisdissekans ile ilgili ilk yayın
1922 yılında yayınlanmıştır(1). Bu çalışmadan itibaren
etyoloji ile ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. Travma
en önemli etyolojik faktör olarak bilinmektedir (2).
Bununla beraber iskemi, idiopatik osteokondral ayak
bileği lezyonlarıda görülür(3).%62 oranında OKL
talusun medial çatısında görülür (4).Medial defektler
genellikle derin ve kupa şeklindedir(5).Subkondral
kemiğe doğru uzanır(4,6).
Klinik olarak ayak bileğinde yüklenmeye bağlı olarak ağrı
ile beraber şişlik, eklem hareket açıklığında sınırlanma,
synovit görülmektedir(2).Çoğu ,OKD'ler lokalizasyon,
derinlik, boyut ve hastanın yaşı gibi parametrelere
bağlı olarak iyileşmez ve ameliyat gerekli olur(7,8).
Ağrı, kıkırdak lezyonundan kaynaklanmaz, büyük
olasılıkla yürüme esnasında tekrar eden yüksek sıvı
basıncından dolayı ortaya çıkar ve bu da kıkırdak
defekti altındaki yüksek derecede innervasyona
uğramış subkondral kemiğin uyarılması sonucu oluşur.
Osteokondral kusurların doğal geçmişini anlamak
ilerleyici eklem hasarını önlemeye yönelik stratejilerin
geliştirilmesine yol açabilir.Fizik muayenede ayak
bileğinde; yük verme sırasında ortaya çıkan derin
ayak bileği ağrısı tespit edilir.Bu ağrının en muhtemel
nedeni ilk olarak doksanlı yılların başlarında saptanan
subkondral kemikteki sinir uçlarıdır(9).
OKL tedavisinde çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Çoğu
merkezde standart primer tedavi atroskopik kemik iliği
stimulasyonudur(10).Bu yöntemle %85 oranında başarı
sağlanmaktadır(11).
Bazı hastalarda primer tedaviden sonra özellikle

egzersiz sırasında derin ayak bileği ağrısı mevcuttur.
Primer tedavinin başarısız olduğu vakalarda
osteokondral otograft transferi, otojenkansellöz kemik
grefti ve otolog kondrositimplantasyonu alternatif
tedavi yöntemleridir(12,13,14,15).
Bu tekniklerdeki başarı oranı sırası ile %87,%61,%76
dır(16).Bununla beraber bu cerrahi manuplasyonlarda
cerrahi alan morbiditesi veya 2 aşamalı cerrahi
manuplasyon gereklidir(16).Zengerink ve ark. başarısız
OKL tedavisinde yetersiz iyileşme nedeni ile ayak bileği
ağrısına neden olan eklem kıkırdağının değil subkondral
kemiğin olduğunu bildirmişlerdir(2). Primer tedavide
başarısız olan hastalarda eklemi koruyan şekillendirilmiş
artiküler implant geliştirdiler. Tedavideki amaç ağrı
ve şişliği ortadan kaldırmayı, şikayet öncesi aktiviteye
dönmeyi ve kist formasyonunun gelişmesini önlemeyi
hedeflemektedir.(17,18,19).
Bu çalışmada primer artroskopik kemik iliği
stimulasyonu yapılıp başarısız olan, 50 yaş üstü OKL
nedeni ile talar ŞAİ yapılan hastaların orta dönem
sonuçları analiz edilmiştir.

MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada primer OKL lezyonu nedeni ile tedavi
edilen ve başarısız olan hastalar ile; 50 yaş üzeri OKL
nedeni ile primer tedavi olarak haziran 2011-haziran
2015 tarihleri arasında tedavi edilen ve ŞAİ yapılan
17 hasta retrospektif olarak çalışmaya alınmıştır.
İnkluzyon kriterleri daha önce primer tedavi geçirmiş
1 yıldan fazla ayak bileğinde ağrı, şişlik ve sinovit
olan vakalar , medial-lateral ≥12 mm fazla ve 17 mm
den küçük defektler ile 50 yaş üstü olan hastalar
değerlendirilmiştir. Eklüzyon kriterleri ise 18 yaş altı,
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17 mm ve üzeri defekt olan vakalar,ayak bileğinde ek
patolojiler olan ayak bileği osteoartrit Kelgren Lawrence
grade>1 , tibial osteokondral defekt, alt ekstremite
dizilim bozukluğu, diabetesmellitus, enfeksiyon, metal
allerjisi, ileri derece osteoporoz ve periferik arteriel
okluzif hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.
Bütün hastalar regional anestezi altında supine
pozisyonunda turnike kullanılarak tek bir cerrah
tarafından opere edilmiştir. ŞAİ implantasyonu üretici
firmanın cerrahi prensiplerine göre yapılmıştır. Medial
malleol üzerinden 7 cm lik körv insizyon ile girildi.
Medial malleol uzun aksına 30-35 derece ile osteotomi
yapıldı. Talar osteokondraldefekt temizlenerek ŞAİ
eklem kıkırdağından 0.5 mm daha distalde yerleştirildi
ve malleol 2 adet vida ile tespit edildi(figure 1).

a)Malleol ostetomi için 30-35°
açı planlamalı

Cerrahi sonrası 1 hafta alçı-atel uygulandı. 5 hafta yük
verilmeyip, yürüme botu verildi. Radiografi sonrası
konsolidasyon gelişen hastalara artan ağırlıkta yük
verildi ve 3. ayda normal ayakkabı giymelerine izin
verildi.Günde 2 defa 15 dakika ayak bileği egzersizleri
verildi.
Hastalar preoperatif olarak MR ve ayak bileği grafileri
alındı. Postoperatif kontrollerde grafi ile osteotomi hattı
konsolidasyon, pseudoartroz, implant gevşemesi ve
ayak bileğinde osteoartritik değişiklikler değerlendirildi.
Hastalarda preoperatif ve postoperatif olarak dinlenme
ve aktivite sırasında VAS ağrı skoru AOFAS skoru, yaş,
taraf, cinsiyet, vücut kitle indeksi değerlendirildi.
Postoperatif dönemde gelişen komplikasyonlar kayıt
edildi.
Tüm istatistiksel analizler ve hesaplamalar SPSS (Version
22.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) paket programı ile
yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenler için
dağılım varsayımlarına göre ortalama±standart sapma,
median (min-max) olarak sunuldu. Bağımlı iki grup (pre
ve postoperatif) karşılaştırmaları için veri dağılımına
göre parametrik olmayan Wilcoxon testi kullanıldı.
İstatistiki anlamlılık düzeyi için p<0.05 olarak belirlendi.

BULGULAR
Hasta özellikleri Tablo 1 de listelenmiştir.
p
b)Talar Hemicap
implatasyonu

Cinsiyet
Erkek

7(%41.2)

Kadın

10(%58.8)

Ortalama yaş±SD (range)

49.5±10.3(29-68)

Vücut Kitle İndeksi kg/m²

27.5±1.6(25-31)

Takip süresi

44.2±11.7(24-63)

AOFAS

c)Malleol
ostetomi hattı
tespiti

Preoperatif

67.3±12.1(38-80)

Postoperatif

92.5±9.2(68-100)

<0,01*

VAS ağrı skoru dinlenme
Preoperatif

1.4±1.2(0-4)

Postoperatif

0.5±0.7(0-2)

<0,01*

VAS ağrı skoru yürüme
Preoperatif

6±1.4(3-8)<0,01

Postoperatif

1±0.7(0-2)

Wilcoxon testi *
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7 hasta (%41.2) erkek ve 10 hasta(%58.8) kadın ve
ortalama yaş 49.5±10.3(29-68) vücut kitle indeksi
27.5±1.6(25-31) kg/m² idi. Ortalama takip süresi
44.2±11.7(24-63) aydır. VAS ağrı skoru dinlenme
sırasında 1.4±1.2(0-4) preoperatif dönemde tespit
edilmiş iken postoperatif birinci yıl sonunda 0.5±0.7(02) (p,yürüme sırasında preoperatif dönemde ise
6±1.4(3-8) 1 yıl sonunda 1±0.7(0-2) (p<0.01) olarak
tespit edildi (figure 2). AOFAS preoperatif olarak
değerlendirildiğinde 67.3±12.1(38-80) postoperatif 1
yılda 92.5±9.2(68-100) tespit edildi(p<0.01)
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Tüm hastalarda osteotomi hattında kaynama
görüldü. 1 hastada yara yerinde yüzeyel enfeksiyon
izlendi, 1 hastada ise osteotomi hattında kullanılan
tespit vidasının uzunluğu nedeni ile erken dönemde
implant çıkarılmış ve 1 hastada osteotomi hattında
bioabsorbable vida ile tespit yapılmış ve stabiliteden
dolayı grafideki konsolidasyon geç tespit edilmiş ve
herhangi bir komplikasyon gelişmeden kaynama
izlenmiştir. 1 hastanın takiplerinde
tibia yüzeyde
subkondral skleroz görüldü. Hiçbir hastada implant
gevşemesi izlenmedi(figure3-4).

Figure 2- Hastaların preop ve postop VAS ağrı istirahat ve yürüme esnasındaki sonuçları

Figure 3
a) X-Ray ayak bileği AP grafi
b) Ayak bileği T2 MR talar çatıda kistik lezyon ön-arka kist boyutu 14 mm Medial Lateral 8 mm
c) Koronal düzlemde T2 talar çatıda kistik lezyon derinlik 8 mm
d) Saggital düzlemde T2 görüntüsü
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Figure 4 –X-Ray AP ve Lateral postoperatif grafi

TARTIŞMA
Talar OKL tedavisinde ŞAİ tedavide kullanılması ve
sonuçları ile ilgili literatürde az sayıda yayın vardır. Bu
implantın OKL tedavisindeki endikasyonları henüz tam
olarak bilinmemektedir. Literatürde endikasyonları
olarak 12mm den büyük, primer tedavinin başarısız
olduğu ve 1 yıldır süregelen ağrısı olan ve 18 yaş üstü
olan vakalardır(20). 12 mm üstü ve 17 mm altında
defektler uygulanmış olup 17 mm üstü defektlerde
uygulandığında aradaki fark fibrözkartilaj ile
dolmaktadır.(20).
Biz çalışmamızda 18 yaş üstü, primer tedaviye rağmen
başarısız olduğu ve 1 yıldır şikayetleri devam eden
hastalar ile, 50 yaş üstü OKL tanısı alan hastalarda primer
olarak uygulanmıştır. Artroskopikmikrofraktür12 mm
‘den büyük 17 mm ‘den küçük vakalarda uygundur.(21).
Van Bergen ark. serisinde preoperatif ve postoperatif
ağrı sınırlarındaki istirahat ve yürüme sırasında
değişimler p<001 anlamlıdır. Buda implantın
etkinliği defekti kapsaması ve defektin doldurulma
mekanizmasına bağlıdır(23).Subkondral kemiğe doğru
artmış eklem içi basıncı progressif subkondral kistin
oluşmasına ve ağrıya sebep olur(23).Bu patolojik süreç
defektin implant ile doldurarak ve defekt örtünmesi
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sağlanarak önlendiği düşünülmektedir(23).
Serimizde preoperatif dönemde istirahat VAS ağrı skoru
dinlenme sırasında 1.4±1.2(0-4) tespit edilmiş iken
postoperatif birinci yıl sonunda0.5±0.7(0-2)(p<0.01);
yürüme sırasında preoperatif dönemde 6±1.4(3-8) ve 1
yıl sonunda 1±0.7(0-2) (p<0.01) olarak tespit edildi. ŞAİ
ile tespit yapıldıktan sonra ağrı skorlarında anlamlı bir
değişim izlenmiştir.
Yük verme sırasında talarkartilaj dejenere olmaktadır.
Wan ve ark(22)kartilaj deformasyon ölçümlerinde
%34.5±%7.3 tam yük verildiğinde kartilaj deforme
olmaktadır. Medialtalar çatının kartilaj kalınlığı 1.42±0.31
mm dir. ŞAİ doğru şekilde implante edildiğinde, aşırı
temas basınçlarından kaçınılmaktadır(17).
1 vakada implant kıkırdak yüzeyde aynı düzeyde tespit
edilmiş ve bu vakada tibialsubkondral skleroz gelişmiştir.
İmplantın protrüzyonu yüklenme sırasında karşı eklem
kartilajından hasara neden olabilir.Cerrahi sırasında
implant 0.5 mm kadar eklem kıkırdağından daha
distalde yerleştirilmelidir. Bu vakalarda ostoeoartrit
gelişimi daha düşüktür(17).
İmplantın yetersiz destekten dolayı veya yanlış cerrahi
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uygulamadan dolayı daderin yerleştirilmesi de çevre
kartilajın kollapsına neden olabilir.Yük verildiğinde talar
kartilajdaki basınç %35’e ulaşır(24, 25).
Massif OKL allogreft , ayak bileği protezi veya
artrodez ile tedavi edilir. Allogreft fokal defektlerde
greftlerin canlılık yada stabilite kaybından dolayı
önerilmemektedir(26).Rekürrent OKL tedavisinde,ayak
bileği artrodezi veya artroplastisi definitif tedavidir.
Genç ve aktif hastalarda önerilmemektedir. ŞAİ
yetmezliğinden sonra ayak bileği total artroplastisi
veya artrodezi uygulanabilir.
Literatürdeki her iki kohort çalışmasında intraoperatif
komplikasyon, implant gevşemesi veya pseudoartroz
tespit edilmemiştir. Progressif dejeneratif değişiklikler
Ettinger ve ark. çalışmasında 10 hastanın 6’sında (%60)
VAN Bergen ve ark.çalışmasında 20 hastanın 2’ sinde
(%10) ayak bileği osteoartrit geliştiği yayınlanmıştır
(23).
Bizim serimizde Vücüt kitle indeksi 30 ve altı
bulunmuştur. Ettinger ve arkadaşlarının artrodeze
giden fonksiyonel skorları kötü olan 2 hastanın vücut
kitle indeksi 36 ve 44 dür. vanBergen ve ark. serilerinde
AOFAS skoru preoperatif 62(46-72) olup postoperatif 1
yılda 87(75-95) olup p<0.01 anlamlı bir değişim olduğu
yayınlanmıştır.(23)
Bizim serimizde
AOFAS skoru preoperatif olarak
değerlendirildiğinde 67.3±12.1(38-80) postoperatif
1 yılda 92.5±9.2(68-100) tespit edildi(p<0.01).
Fonksiyonel olarak anlamlı birdeğişim izlenmiştir.
ŞAİ 50 yaş üstü vakalarda Kelligran Tip 2-3 vakalarda
primer tedavi olarak artroplasti veya artrodez alternatifi
olarak tercih edilebilir.
Bizim çalışmamızda bazı limitasyonlar vardır. Az vaka
serisi olması retrospektif bir çalışma olması ve vaka
yaş dağılımının geniş olması ve primer tedavi olarak
50 yaş üstü vakalarda ve sekonder tedavi ise 18-49 yaş
arasındaki vakalarda uygulanması nedeni ile dağılım
homojen değildir.
Sonuç olarak Hemicap implantasyonu başarısız primer
tedaviden sonra veya 50 yaş üstü vakalarda primer
tedavi olarak artroplasti veya ayak bileği artrodezini
önlemek açısından seçilmiş vakalarda uygulanabilir.
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Talar çatıdaki implant karşısındaki kartilaj incelmesi
komşu alandaki kartilaj deformasyonu ölçülmesi ve
metal kartilaj yüzey etkileşimi değerlendirilmelidir.
Cerrahi komplikasyonu azaltmak ve uygun malleoler
osteotomi ve implant yerleştirilmesi nedeni ile
deneyimli ayak ve ayak bileği cerrahı tarafından
uygulanmalıdır.
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TORAKS TRAVMALI ERİŞKİN HASTALARDAKİ KOT
FRAKTÜRÜ VE HEMOPNÖMOTORAKS ARASINDAKİ
KORELASYON
Correlation Between Rib Fracture and Haemopneumothorax
in Adult Thoracic Traumatic Patients
Halil İbrahim SERİN, Mustafa Fatih ERKOÇ
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Amaç: Bu çalışmada amaç travmaya bağlı gelişen kot fraktürü ile hemopnömotoraks ilişkisinin saptanmasıdır.
Gereç ve yöntemler: Hastanemiz acil servisine 2014-2017 yılları arasında göğüs travmasıyla gelen ve kot
kırığı bulunan 280 hastanın toraks BT filmleri retrospektif olarak taranmıştır.
Bulgular: 130 hastada deplase(%46,4) 150 hastada nondeplase (%53,6) kot kırıkları saptandı. Deplase olanların 75 tanesinde (%57,6) travmatik pnömotoraks, 25 inde (%19,2) eşlik eden hemotraks vardı. Nondeplase
kırıkların 20 tanesinde (%13,3) pnömotoraks, 7 sinde (%4,) eşlik eden hemotoraks vardı. Geri kalanlarda
pnömotoraks hemotoraks izlenmedi. Tüm kırıkların 35’i (%12,5) alt torakal segmentte (9-12. Kotlar), 205’i
(%73,2) ise üst torakal segmentteydi (1-8. Kotlar). 40 hastada (%14,3) ise mix tip fraktürler izlendi. Üst torakal yerleşimli olanların 100’ünde ( %79), alt torakal segmentte olanların 4’ünde ( %3) ve mixt tip olanların
23’ünde (%18) hemopnömotoraks saptandı.
Sonuç: Kot kırığının lokalizasyonu ve deplase-nondeplase olması eşlik eden olası hemopnömotoraks varlığı
ile ilişkilidir.
Anahtar Sözcükler: Kot kırığı; Hemotoraks; Pnömotoraks; Toraks BT.
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Objective: The purpose of this study is to determine the relationship between rib fracture and
haemopneumothorax due to trauma.
Materials and Methods: Thorax CT films of 280 patients who admitted to our emergency department
between 2014 and 2017 years with thoracic trauma and diagnosis of rib fracture were scanned
retrospectively.
Results: Displaced in 130 patients (46.4%) and nondisplaced (53.6%) rib fractures in 150 patients were
detected. Traumatic pneumothorax was present in 75 (57.6%) of the displaced patients, and hemotorax
was associated additionally with 25 (19, 2 %) patients. Pneumothorax was present in 20 (13.3%) of the
nondisplaced fractures and hemotorax was accompanied in 7 (4%) patients. Pneumothorax and/or
hemotorax were not observed in the rest of the group. Thirty-five (12.5%) of all fractures were in the lower
thoracic segment (9-12th ribs), and 205 (73.2%) were in the upper thoracic segment (1-8th ribs). Mixed
fractures were observed in 40 patients (14.3%). Haemopneumothorax was detected in 100 (79%) of the
upper thoracic segment located , in 4 (3%) of the lower thoracic segment located and 23 (18%) of the mixt
type.
Conclusion: Localization and the type (displaced-nondisplaced) of the rib fractures are associated with the
possible presence of haemopneumothorax.
Keywords: Rib fracture; Hemotorax; Pneumothorax; Thorax CT.
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GİRİŞ
Toraks travmaları tüm travma acillerinin 1/3’ünü
oluşturur ve travmaya bağlı ölümlerin yaklaşık %20
-25’ini toraks travmalarına bağlı olduğu bildirilmektedir
(1). Künt toraks travmaları darp, düşme, ezilme ve
sıkışmalar nedeniyle olsa da en sık trafik kazaları
sonucu oluşur.
Travmanın sonuçları, travmanın şiddeti ve travmaya
uğrayanın fiziksel özelliklerine göre değişkenlik
gösterir. Benzer bir travma pediatrik hastalarda toraks
duvarının elastikiyeti sayesinde akciğer kontuzyosu gibi
daha az sorunsla atlatılabilirken (2), yetişkin hastada
ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Bunlardan
en sık görülenleri kot kırıkları ve pnömotorakstır (3).
Her ikisinin de tanısı radyolojik olarak konulur. Künt
toraks travmasına bağlı oluşan kot kırıkları genellikle
üst ve orta kotlarda saptanırlar (4). Alt kot kırıkları
daha düşük basınçlarla bile kırılabilmekle birlikte
beraberinde karaciğer ve dalak yaralanmaları eşlik
eder (5). Üst kot kırıkları ise yakın komşuluklarından
dolayı komplikasyon olarak sıklıkla damar patolojilerini
de içeriler. Travmatik kot kırıklarında en sık görülen
birinci toraks yaralanması göğüs duvarı patolojileri
olmakla birlikte bunu ikinci sıklıkla pnömotoraks izler
(6,7). Pnömotoraks tanısı radyolojik olarak direkt grafi
ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile konulur (8). Ayrıca BT
hematom tanısında da diğer modalitelerden üstündür.
Bu çalışmada amacımız toraks travmasına bağlı
gelişen kot fraktürü ile hemopnömotoraks ilişkisinin
saptanmasıdır.

GEREÇ YÖNTEM
Hastanemiz acil servisine 2014-2017 yılları arasında
göğüs travmasıyla gelen ve kot kırığı tanısı almış 18 ve
70 yaşları arasındaki toplam 280 erişkin hastanın ( 172
erkek 108 kadın) toraks BT filmleri retrospektif olarak
taranmıştır. Değerlendirmeye sadece göğüs travmasına
bağlı kot fraktürü bulunan hastalar dâhil edildi. Toraks
BT tetkikleri çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı ile
(MSCT; Philips Brillance 40; Philips Medical Systems,
Best, The Netherlands) supin pozisyonda kontrast
verilmeksizin alınmıştı. Çekim parametreleri 200mAS,
120 kV, 200mm FOV ve 5 mm kesit kalınlığı şeklindeydi.
Görüntüler iş istasyonunda aksiyel ve koronal olarak
hem kemik pencerede hem de yumuşak doku
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penceresinde değerlendirildi.
Değerlendirme iki uzman radyolog tarafından
yapıldı. Değerlendirme kriterleri olarak kot kırığının
lokalizasyonu ve tipi, eşlik eden hemotoraks ve/veya
pnömotoraks durumunun varlığı alındı. Lokalizasyon
saptanırken tüm toraks, üst torakal (1.-8. Kotlar) ve alt
torakal ( 9.-12. Kotlar) segmentler olarak belirlendi.
Kot kırığının tipi ise deplase ve nondeplase olarak kayıt
altına alındı.
İstatistiksel veriler Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) 15,0 yazılımı ile değerlendirildi.
Kot fraktürünün lokalizasyonu ve tipine bağlı
hemopnömotoraks görülme sıklığı ve gruplar arasındaki
farklılığı bulmak amacıyla student t-testi kullanıldı.

BULGULAR
Çalışmaya toplam 280 hasta (172 erkek % 61,4 ve 108
kadın %38,6 ) alındı. Ortalama yaş kadınlarda 48,3 ± 3,5
erkeklerde 57,8 ± 5,3 idi. Deplase kot kırığı saptanan
130 hastanın (%46,4), 75’inde (%57,6) travmatik
pnömotoraks, 25 inde (%19,2) eşlik eden hemotraks
vardı. 150 hastada (%53,6) nondeplase kot kırığı
saptandı ve bunların 20’sinde (%13,3) pnömotoraks,
7 sinde (%4,) ise eşlik eden hemotoraks saptandı.
Bulgular tablo 1 de özetlenmiştir. Hemopnömotoraks
varlığı açısından deplase ve nondeplase kot kırıkları olan
hastalar karşılaştırıldığında, deplase kot kırıklarında
daha fazla görüldüğü saptandı ve istatistiksel olarak
anlamlıydı (p<0,05).
Tablo 1: Deplase ve nondeplase kot kırıklarının hemopnömotoraks varlığı açısından karşılaştırılması.
deplase

nondeplase

n

%

n

%

fraktür varlığı

130

46,4

150

53,6

pnömotoraks

75

57,6

20

13,3

hemopnömotoraks

25

19,2

7

4,6

Lokalizasyona göre değerlendirdiğinde 205 hastada
(%73,2) ise üst torakal segment yerleşimli (1-8. Kotlar),
35 hastada (%12,5) alt torakal segment yerleşimli (912. Kotlar) ve 40 hastada (%14,3) ise mix tipte hem alt
hem üst kostalarda fraktürler izlendi.

Bozok Tıp Derg 2018;8(3):83-6
Bozok Med J 2018;8(3):83-6

SERİN ve ark
Toraks Travmaları

Üst torakal yerleşimli olanların 100’ünde (%79), alt
torakal segmentte olanların 4’ünde ( %3) ve mixt
tip olanların 23’ünde (%18) hemopnömotoraks
saptandı ( Tablo 2). Kot kırığının lokalizasyonu ile
hemopnömotoraks varlığı karşılaştırıldığında üst
torakal segment yerleşimli olanlarda istatistiksel olarak
anlamlı farklılık izlendi (p<0,05).
Tablo 2: Hemopnömotoraks varlığı ile kot kırığı lokalizasyonunun ilişkisi.
üst torakal
segment

alt torakal
segment

mix

n

%

n

%

n

%

fraktür varlığı

205

73,2

35

12,5

40

14,3

pnömotoraks

83

65,4

3

2,3

20

15,7

hemopnömotoraks

17

13,6

1

0,7

3

2,3

TARTIŞMA
Tüm travma acillerinin 1/3’ünü toraks travmaları
oluşturur. Yapılan çalışmalarda travmaya bağlı
ölümlerin yaklaşık dörtte birinin toraks travmalarına
bağlı olduğu bildirilmektedir (1). Künt toraks travmaları
sıklıkla darp, düşme, ezilme ve sıkışmalar nedeniyle
olsa da en sık trafik kazaları sonucu oluşur. Göğüs
travmaları genellikle izole organ yaralanmaları olmayıp,
eşlik eden sistemik yaralanmalar bulunmaktadır. Bu
sebeple travma ile gelen hastada göğüs travması
ve oluşturduğu lezyonlar diğer sadece sistemlere
odaklanmadan dikkatlice gözden geçirilmelidir (9).
Toraks travmaları beraberinde sıklıkla hayatı tehdit
eden komplikasyon içermekle birlikte bunlardan en sık
görülenleri kot kırıkları ve pnömotorakstır (3). Tüm kot
kırıkları dikkate alındığında en sık üst ve orta kotlarda
saptanırlar (4). Alt kot kırıkları daha az izlenirler ve eşlik
eden komplikasyonları daha nadirdir.
Trupka yaptığı bir çalışmada künt toraks travmalı bir
hastada olası kot kırıkları ve pnömotoraksı göstermede
BT nin en üstün radyolojik modalite olduğunu ve ilk
başvurulacak yöntem olduğunu bildirmiştir (10). Ayrıca
kemik yapıların ve kanamanın değerlendirmesinde BT
günümüzde en önemli tanı metotları arasında olup (11)
acil radyoloji pratiğinde önemi yadsınamaz(12-14). Bu
sebeple çalışmamızı toraks BT ile gerçekleştirdik. Toraks

travmalarında en sık görülen patolojiler pnömotoraks,
hemotoraks ve hemopnömotorakstır (15-17). Künt
toraks travmasına bağlı oluşan kot kırıkları genellikle
üst ve orta kotlarda saptanırlarken (4, 5) travmatik kot
kırıklarında en sık görülen birinci toraks yaralanması
göğüs duvarı patolojileri olmakla birlikte bunu ikinci
sıklıkla pnömotoraks izler (6,7). Çalışmamıza sadece
künt göğüs duvarı travması almış olan hastaları
dâhil ettik. Bu hastaları pnömotoraks varlığı ve kot
kırıkları açısından değerlendirdik. Üst kot kırıklarında
pnömotoraks birlikteliği daha sık gözlenirken alt kot
kırıklarında bu birliktelik daha az izlenmişti. Bunu alt
kotların anatomik yapısına bağlı olarak çevre organlar
tarafından daha stabil tutulmasına bağladık. Ayrıca
kot kırıkları deplase ve nondeplase olarak tipine göre
değerlendirildiğindeyse;
saptanan
pnömotoraks
olgusu deplase olanlarda anlamlı derecede artış
göstermekteydi. Bu ise komşu plevral yapının
deplase kot tarafından rüptürüne bağlı olduğunu
düşünmekteyiz.
Literatür incelememizde kot kırıklarıyla lokalizasyonun
ve tipinin, pnömotoraks ile bağlantısını gösteren bir
çalışmaya rastlamadık. Radyoloji pratiği içerisinde hızlı
incelemenin esas olduğu acil radyolojik yaklaşımda kot
fraktürü saptandığında özellikle üst torakal segment
yerleşimli ise eşlik edecek olası pnömotoraks varlığının
dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini, ek olarak
deplase kırık varlığında komşu akciğer parankiminin
dikkatle gözden geçirilmesinin önemini belirtmek
istedik.

SONUÇ
Sonuç olarak, biz bu çalışmamızda göğüs travmasıyla
gelen yetişkin hastalarda kot fraktürü varlığında
eşlik edebilecek hemopnömotoraksın hangi tip ve
lokalizasyondaki kot kırıklarıyla daha sık görüldüğünü
göstererek radyoloji pratiğinde hızlı değerlendirmenin
gerekli olduğu acil şartlarda bu alanların daha dikkatli
yorumlanmasını vurgulamış olduk.
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TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ
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Amaç: Pnömotoraks Trans Torasik İğne Aspirasyon Biopsisinin (TTIAB) en sık komplikasyonudur. Tedavisinde
konservatif takip ve göğüs tüpü uygulamasının yeri tartışılmakta ve tercihler farklılık göstermektedir. Bu
çalışmanın amacı TTIAB sonrası pnömotoraks tedavisini farklı yaklaşımlarla değerlendirmektir.
Hastalar ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif kesitseldir. Ocak 2016 ve Aralık 2017 arası TTIAB sonrası
gelişen pnömotoraks vakaları incelenmiştir. Pnömotoraks tedavisi için: yüksek akım (8-10 lt nazal oksijen)
ile konservatif ve göğüs tüpü yerleştirmesini kullanarak oluşturduğumuz 3 tedavi protokolü pnömotoraks
yüzdesine göre uygulayıp sonuçları değerlendirilmiştir.
Bulgular: Toplamda 187 hastaya akciğerdeki kitle lezyon tespiti ve malign hastalık öntanısıyla TTIAB işlemi
uygulandı. Hastaların 24 ünde (%12,8) işlem sonrası pnömotoraks tespit edildi. Tanımladığımız protokoller
kullanılarak toplamda 9 hastada (%37,5) göğüs tüpü yerleştirildi. On beş hasta (%62,5) konservatif ( yüksek
akım nazal oksijen ile) tedavi edildi. Ortalama hastane kalış süresi tüm çalışma grubu için 3,2 gün idi .
Hastalarda mortalite yada morbidite izlenmedi
Sonuç: TTIAB sonrası iatrojenik pnömotoraks riski mevcuttur. Pnömotoraks yüzdesine göre oluşturduğumuz
3 protoke dayalı algoritmamız basit olarak uygulanabilir ve sonuçları başarılıdır. Bu hastaların yakın takibi ve
gerektiğinde acil göğüs tüpü yerleştirilebilmesi için multidisipliner takım çalışmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Sözcükler: Iatrojenik; Pnömotoraks; Trans torasik iğne aspirasyon biopsi; Girişimsel
radyoloji

ABSTRACT
Purpose: Pneumothorax is the most common complication following Trans Thoracic Needle Biopsy (TTNB).
The treatment plan choice is either conservative treatment with high flow (8-10 lt) nasal oxygen and
surgical treatment with chest tube is still varying. The aim of this study to evaluate the treatment plans for
pneumothorax after TTNB and efficacy different treatment approaches
Patients and Methods: This is a retrospective cross-sectional study. Patients with pneumothorax following
TTNB between January 2016 and December 2017 are evaluated. According to the size of the pneumothorax,
we have created 3 treatment protocols consisting of follow up with high flow (8-10 lt) nasal oxygen and –or
chest tube insertion . The results were analyzed
Results: There were 187 patients who had CT guided TTNB for diagnosis of a lung mass. Of those 24 patients
(12,8%) had pneumothorax following the procedure. Overall 9 patients needed chest tube (37,5 %) The
mean hospitalization for the whole group was 3,2 days There was no mortality or morbidity in the study
group.
Conclusion: Pneumothorax following TTNB may be seen.Our algorithm of 3 protocols depending on the size
of pneumothorax is simple to use and results successful.There is a need for a multidisciplinary teamwork,
close follow up and preparation for urgent chest tube insertion.
Keywords: Iatrogenic; Pneumothorax; Transthoracic needle aspiration biopsy; Interventional radiology
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INTRODUCTION
The improvement in the diagnostic tools and their
accessible clinical use had increased the rate of
diagnosis for pulmonary lesion the recent years. The
scans used by radiology and nuclear medicine give
enormous data about a suspicious lesion. However,
there is always a need for tissue proof about the exact
diagnosis and for further treatment and follow up of
the patient. Computed tomography (CT) guided Trans
Thoracic Needle Biopsy (TTNB) is the accepted tool
for the histopathologic diagnosis in pulmonary lesions
(1,2). TTNB provides diagnostic tissue in more than 90%
patients (3, 4). TTNB is an outpatient-based procedure
and became very standardized for undiagnosed lung
lesions(2).
Pneumothorax is the most common complication
following TTAB (5,6).The risk varies between 5-61%
(1,7,8,9) There had been several studies trying to figure
out the potential risks for pneumothorax and need for
chest tube placement (1,2,10, 11, 12). Association with
TTNB and pneumothorax risk may be related to lesion
size, subpleural location, lesion depth, emphysema,
the angle of needle pleural puncture and post-biopsy
position. (1,2,10)
The aim of this study to evaluate the rate of
pneumothorax in consecutive patients underwent
TTNB in a single center, evaluating the treatment
protocols thus the efficacy of conservative treatment
with high flow oxygen.
Study design
This is a retrospective cross-sectional study between
January 2016 and December 2017. The data gathered
retrospectively from a prospective medical data
collection system. The study was performed in an
academic teaching hospital. All TTNB were performed
in the same interventional radiology unit and followed
by thoracic surgery department in the same medical
center. Some of the procedures (TTNB, chest tube
insertion) were performed by residents under the
guidance of academic staff ( consultant thoracic
surgeons and radiologists). All patients had CT and –or
PET CT for the suspicious lesion in the lung. All the
procedures were performed percutaneously under CT
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guidance (128 –row CT scanner Somatom Definition
AS; Siemens Healthcare). All TTNB were performed
with 9–15-cm and 20- and/or 22-gauge needles with
the patient prone or supine position the shoulders
were abducted to move the scapulae laterally,
depending on the distance of the lesion to the chest
wall and considering the number of pleural surfaces
to be least crossed by the needle. A pillow support
was placed under the patient's chest to open the
intercostal spaces on prone position.The importance of
breath-holding was explained to each patient and was
performed few times before the procedure The patient
interrupted breathing with the command after normal
inspiration at functional residual capacity. CT scanned
images were obtained from the lung apices to the
diaphragm for the confirmation of the pre-diagnosed
and reported pulmonary lesions at end inspiration in
the lung window setting. According to the CT scan, the
puncture point was determined after measuring the
distance from the skin surface to the pleura, the length
of the needle path and the smallest angle between
the pleura and the needle. CT images were obtained
to check the course of the biopsy needle and double
checked for the correct configuration. The position
of the needle tip was confirmed within the lesion and
a specimen was obtained. Most of the interventions
were performed with the support of a pathologist who
is on-site to approve the material. If no pathologist was
existing specimen acquisition was repeated until the
thought was clear that the specimens were adequate.
Immediately after the acquisition of the specimens, as
the patient stayed in the same lying position chest CT
images were obtained to evaluate pneumothorax. The
patients are consulted with the thoracic surgeons from
the authors (on-site or by using the intranet system
to evaluate the CT scans taken after the procedure)
The existence and size of the pneumothorax were
determined on the basis of the criteria established by
Rhea et al. (13).
According to the size of the pneumothorax by % we
have created 3 protocols for the management of the
patients (see table 2 -flow diagram )
Protocol 1 (P1): If the patient's pneumothorax size was
more than 20% the patient had chest tube insertion
(see the technique below) urgently and hospitalized.
Protocol 2 (P2) : If the patient's pneumothorax size was
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5 to 20 %, the patient was hospitalized and followed
by high flow 8-10 lot of nasal oxygen continuously also
was lying in a supine position. After 24 hours a chest
X-Ray was taken, if the pneumothorax size was stable
or regressed the treatment of high nasal oxygen was
continued. If a regression of pneumothorax size less
than 5% was detected the patient was discharged for
outpatient follow up.If there is progression and the
pneumothorax size is more than 20% P1 works.
Protocol 3 (P3): If the patient's pneumothorax size was
5 % or less the patient was followed in the outpatient
clinic for that day with high flow nasal oxygen. If the
chest X-ray in the following hours showed progression
in the pneumothorax size the patient either went
into either P1 or P2 according to the last % amount.
If the size is less or stable the patient was sent home
and asked for an out-patient admission in the next 72
hours.

KARA ve ark
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Chest tube protocol was as follows: A 24F chest tube
was inserted under local anesthesia from the anterior
axillary line from 4th or 5th intercostal space. An
underwater sealing system (conventional, non-digital )
was connected. If there were a defect in the expansion
of the lung a negative suction system was added to the
underwater drainage system. No additional antibiotic
was given, analgesia consisting of paracetamol and
NSAID were applied. The chest tube is pulled off after
a 24 hours time for without air leakage . After pulling
out the chest tube, a control X-ray has been taken
and if no sign pneumothorax is seen the patient was
discharged. A follow up of 10th day was planned to
take out the closure stitch. A prolonged air leakage is
defined as air leakage continuing after the 7th day of
chest tube insertion
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Yes

13 (54,2%)

No(ex smoker-never smoked)

11 ( 45,8%)

In the follow up for protocol 2 patients, only 1 patient
(0,04%) had progression in the pneumothorax size and
needed a chest tube insertion. That made the need for
chest tube for 9 patients overall (37,5 %). The other
10 patients in protocol 2 (41,6% of all pneumothorax
patients) had a regression in the by high flow oxygen
treatment and were discharged (see the flowchart ).
The mean hospitalization for the whole group was 3,2
days (2-9 days). Protocol 1 patients stayed for 3,2 days
(3-9). Protocol 2 patients 2,2 days(2-3).There were
no patients with for prolonged air leak and need for
further surgical treatment. There were no mortality
(0%) or morbidity (0%) .

Eymphysema

12 (50%)

DISCUSSION

Normal

12 (50%)

Table 1: Patient Demographics
Age-year (mean, range)

62,4(39-86)

Gender
Male

16 (66,6%)

Female

8 (33,3%)

Pneumothorax Site
Left

7 (29,1%)

Right

17 (70,8%)

Active smoker

Radiological parenchyma status

Symptoms after TTNB related
with pneumothorax
Pain

19 (79,1%)

Dyspnea

4 (16,6%)

RESULTS
There were 187 patients who had CT guided TTNB. Of
those 24 patients (12,8%) had pneumothorax following
the procedure . Sixteen of them were male (66,6% ) and
8 were female (33,3%). The average age was 62,4(3986) years and 13 patients (54,1%) were active smoker
with a mean of 47,8 packages/year. COPD (Chronic
Obstructive Pulmonary Disease) was diagnosed in 9
patients (37,5%) and had a treatment plan. Radiological
evaluation has revealed that 12 (50%) patients had
lung radiology emphysema in the lung. After the TTNB
the mean size (%)of pneumothorax for 24 patients was
10,9 %. Pneumothorax was 17 (70,8%) right, 7 (29,1%)
left sided. Nineteen patients (79,1%) had the symptom
of back pain but this could not be cleared whether the
pain was related to the puncture of the procedure or
from pneumothorax itself.
Patients with protocol 1 and 2 had pneumothorax
size mean %13,9 (8-60%). One patient underwent
very urgent chest tube insertion in the CT room due
to desaturation and severe dyspnea. Of the patients 8
(33,3%) had protocol 1, 11 patient (45,8%) had protocol
2 and 5 patient (20,8%) had protocol 3.

90

TTNB can be used for any mass lesion when it can be
reached by the biopsy needle (14).The most important
contraindications are poor respiratory functions,
abnormal coagulation indices. Also, lung with underlying
bullous lesions is a relative contraindication (2,15). The
most common complication of TTNB is pneumothorax
(1,2,15). The risk factors for pneumothorax have
been defined as the presence of COPD, small lesion
size, long needle path, the absence of ipsilateral
surgery and repeating pleural puncture (15). There is
additional defined risk for pneumothorax as increase
patient age, increase depth, increased time of needle
across pleura and transversal of a fissure(16,17,18).
Regarding the community's smoking and air pollution
status the national based literature has been reviewed.
The rate of pneumothorax varies for TTNB from 13,8
%(12) to 16% (11) in Turkish community. Our rate is
similar to the previous national publications. Our rate
of chest tube insertion is higher. This might the result
for referred patients from other centers who might
think to be risky due to lung parenchyma or absence of
thoracic surgery service.

CONCLUSION
Regarding its efficacy in giving the diagnosis any
patient with the suspicion of lung malignancy should
go under TTNB despite existing risks. The key thing
is to manage the clinical situation according to the
presence, amount and progression of pneumothorax.
Our results revealed that measuring the size of the
pneumothorax by % and using the conservative
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management protocols as high nasal oxygen flow is a
safe effective way.
If the patient has less pneumothorax size than 20
%, it's more likely to progress just after the TTNB.
Conservative follow up with high flow oxygen Is
essential for the patient safety and there is a need for
a multidisciplinary teamwork, close follow up and we
must be prepared for urgent chest tube insertion.
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Giriş: Çalışmamızda dünya genelinde kabul görmüş üç skorlama sistemini koroner arter bypass cerrahisi geçiren hastalarda karşılaştırarak bu sistemlerin globalleşmesine katkı sağlamak ve hasta populasyonumuza en
uygun risk değerlendirme sistemini tespit etmek için bu çalışmayı planladık.
Materyal-Metod: Ocak 2003 - Aralık 2004 tarihleri arasında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Kliniği’nde ardışık olarak koroner arter bypass greftleme (KABG) operasyonu yapılan 2120 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu incelemede ameliyat dönemi ve ameliyattan sonra 30 gün içinde olan ölümler mortalite olarak kabul edildi. Hastalar çalışmada kullanılan preoperatif risk değerlendirme sistemlerinin öngördüğü
şekilde düşük, orta ve yüksek risk gruplarına ayrıldı. Kullanılan risk değerlendirme sistemlerinde beklenen ve
gözlenen mortaliteler karşılaştırıldı.
Bulgular: Her üç risk grubunda da gözlenen mortalite oranları ile beklenen mortalite oranları yönünden EuroSCORE sisteminde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Parsonnet ile yapılan değerlendirmede
düşük ve orta risk grubunda gözlenen mortalite ve beklenen mortalite oranları yönünden istatistiksel olarak
gözlenen mortalitenin az olması yönünde anlamlı bir fark görüldü (p<0,001), yüksek risk grubunda ise istatiksel
olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Ontario Province Risk (OPR) sistemiyle yapılan değerlendirmede
her üç risk grubu içinde gözlenen ve beklenen mortalite oranları arasında düşük risk grubunda anlamlı fark
saptanırken (p<0,001), orta ve yüksek risk grubunda anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: EuroSCORE risk sınıflamasının belirli hasta grubunda literatür ile uyumlu sonuçlar verdiğini ve bu skorlama sisteminin bölgemizdeki KABG hasta popülasyonunda preoperatif risk değerlendirmesi için güvenilir
olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz.
Anahtar Sözcükler: EuroSCORE; Ontario province risk; Parsonnet; Mortalite; Koroner arter baypas cerrahisi

ABSTRACT
Introduction: We aimed to compare the efficacy of three different well-known and commonly used mortality
risk-scoring systems and to provide a more suitable scoring system for our patient population.
Material-Method: A total of 2120 patients who had undergone a CABG operation in Türkiye Yüksek İhtisas
Hospital Cardiovascular Surgery Clinic between January 2003 – December 2004 included in this study. The inhospital deaths and the deaths in postoperative 30 days were accepted as mortality. The patients were divided
into low, moderate and high-risk groups as the risk scoring systems prerequisites. The predicted mortality
rates by the risk scoring systems and the observed mortality rates were compared.
Results: The observed mortality rates and the predicted mortality rates by EuroSCORE were similar between
the groups (p>0.05). The observed mortality rates of low and moderate risk groups were significantly lower
than the predicted mortality rates with Parsonnet risk scoring system (p<0.001). In the high-risk group, the
observed mortality rates were not significantly different from the predicted mortality rates with the same risk
scoring system (p>0.05). The predicted mortality rates with Ontario Province Risk (OPR) scoring system and
observed mortality rates in the low risk group were significantly different (p<0.001). In the moderate and high
risk groups, the observed mortality rates and predicted mortality rates with the OPR were not significantly
different (p>0.05).
Conclusion: The EuroSCORE risk scoring system results were similar to the results in the literature. It is a
reliable way of risk prediction for the patients undergoing CABG surgery in our region.
Keywords: EuroSCORE; Ontario province risk; Parsonnet; Mortality; Coronary artery bypass grafting
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DEMİRDAŞ ve ark.
Risk Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırması

INTRODUCTION
Risk prediction is grouping the patients in regard to the
severity of their diseases according to a risk scoring
system and predicting the outcome of an intervention
in these patients using statistical methods. There
have been many systems that were designed for this
purpose in all over the world and many studies have
been conducted about this subject. The most widely

used risk scoring systems and the risk factors they take
into account are listed in Table 1. These scoring systems
were approved to predict the operative mortality of
CABG surgery after being tested in large scale studies
(1-5).

Table 1. Risk factors often used in most frequent risk scoring systems
Risk factors

Parsonnet

EuroSCORE

Cleveland Clinic

OPR

Age

+

+

+

+

Female sex

+

+

Demographic data
+

Cardiac risk factors
Cardiogenic shock

+

Peroperative MI

+

+

IABP/PIDT

+

+

Stable angina

+

Operational timing

+

+

+

+

Reoperation

+

+

+

+

Low LVEF

+

+

+

+

+

+

Ventricular arrythmias

+

Left ventricular aneurysm

+

Recent PTCA

+

Valvular heart disease

+

Post-MI VSD
Pulmonary hypertension

+
+

+

+

Comorbidities
Obesity

+

Extracardiac arteriopathy

+
+

Diabetesmellitus

+

Renal disfunction

+

Dialyses

+

COPD
Hypertension

+

CVA history

+

Smoking

+

Hyperlipidemia

+

+
+

+

+

+

+

+

Aortic surgery

+

Infective endocarditis

+

Anemia

+

+

OPR: Ontario Province Risk, MI: Myocardial infarction; IABP: Intraaortic balloon pump, PIDT: Positive inotropic drug treatment,
LVEF: left ventricular ejection fraction, PTCA: Percutaneous transluminal coronary angioplasty, VSD: Ventricular septal defect,
COPD: Chronic obstructive pulmonary disease, CVA: Cerebrovascular accident.
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Nowadays; the Parsonnet, The European System
for Cardiac Operative Risk Evaluation (EuroSCORE),
Cleveland Clinic, Society of Thoracic Surgeons (STS)
and Ontario Province Risk (OPR) scoring systems are
the most widely known and used risk scoring systems.
These systems can also predict the in-hospital time and
treatment costs besides mortality rates by evaluating
the patient characteristics and surgical risks (1, 6
-10). The statistical evaluation and prediction of the
outcomes of a medical intervention has become more
important in the last two decades. This increased
interest on this subject is due to patients’ and health
care institutions’ demand for the knowledge about the
outcomes of the interventions and therapies. Because
of the legal rights of the patients to know about the
interventions that were planned to be done on them
and the results of these interventions, it is crucial for
the health care providers to match the patient and
the intervention correctly. It is one of the priorities
of health care providers to know about operative
mortality and morbidity of CABG operations in adult
heart surgery.
Open heart surgery become possible in the high risk
patient group due to recent technological improvements
(11). But inaccurate mortality predictions of these high
risk patients cause a drawback in decision making of
the health care providers for CABG operations. This is a
disadvantage for the high risk patient group as they are
the group that benefits the most from the open heart
surgery (12). More accurate risk predictions systems
were developed to cover this disadvantage.
Although there were many studies conducted about
the risk scoring systems in the open heart surgery,
they were mostly done on local populations so this
made these risk scoring systems locally reliable (1).
We aimed to globalize the risk scoring systems in the
open heart surgery in this study which was done on
the Turkish population located in the middle of the
Asia and Europe.

MATERIAL AND METHOD
This research was designed as a retrospective
observational study. A total of 2120 patients who
had undergone a CABG operation in Türkiye Yüksek
İhtisas Hospital Cardiovascular Surgery Clinic between
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January 2003 – December 2004 included in this study.
The patients who had concomitant surgery with CABG
operation were excluded. The in-hospital deaths and
the deaths in postoperative 30 days were accepted as
mortality. The patients were divided into low, moderate
and high-risk groups in regard to the points calculated
in each risk scoring system similar to other studies (1,
7, 10, 13 - 20). The criteria for grouping the patients
were as follows in each scoring system: 0 – 2 points
were low, 3 -5 points were moderate, 6≤ points were
high risk group in EuroSCORE system; 0 – 4 points were
low, 5 – 9 points were moderate, 10≤ points were high
risk group in Parsonnet system; 0 – 3 points were low,
4- 7 points were moderate and 8≤ points were high risk
group in OPR scoring system. The predicted mortality
rates by these risk scoring systems and the observed
mortality rates were compared.
Statistical Analysis
The SPSS 11.05 (Statistical Package for the Social
Sciences SPSS Inc., Chicago, IL) for Windows programme
was used for the statistical analysis. Descriptive
statistics were expressed as mean ± standard deviation
for continuous variables and percent values (%) for
categorical variables. The significance analysis of
mean values of independent groups was done with
one way variance analysis (ANOVA) or Kruskal Wallis
test. The score group which caused the difference was
determined with Tukey test if the ANOVA test was used
and with post-hoc multiple comparisons the Kruskal
Wallis test was used to compare means.
The receiver operating characteristic curve (ROC)
analysis was done to determine the prediction accuracy
of EuroSCORE, Parsonnet and OPR risk scoring systems.
The Area Under the Curve (AUC), 95% confidence
interval, cut-off point, sensitivity and specificity levels
were calculated for each risk scoring system. The
significancy level of mortality classification of each risk
scoring system was determined with McNemar test.
Chi-square test and Fisher’s exact test were used to
evaluate the categorical data. P values <0.001 and 0.05
were accepted as statistically significant. The results
of ROC analysis were proofread with non-parametric
Wilcoxon rank-sum test.
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ROC is used to determine the power of the risk scoring
system. It is the probability of the risk score of a
randomly selected case among the deceased cases to
be higher than the risk score of a randomly selected
case among the survived cases. According to Hosmer
and Lemeshow test reference if the AUC was 0.5, it
means no discrimination; if it is between 0.5 and 0.7,
it means that the discriminative power of the test is
statistically not significant; if it is between 0.7 and 0.7,
it means that the discriminative power of the test is
acceptable; if it is between 0.8 and 0.9, it means that
the discriminative power of the test is very good and
if it is higher than 0.9, it means that the discriminative
power of the test is perfect.

RESULTS
The demographical data and the risk factors of the
patient population of this study are presented in Table 2.
Table 2. Preoperative risk factors of patients undergoing
CABG
Risk factors

N (%)

Male

1408

Female

712

Diabetes mellitus

578

Hypertension

945

Family history

1011

Hyperlipidemia

1123

Obesity

482

Smoking

946

Chronic obstructive pulmonary disease

174

Pulmonary hypertension (sPAP 60≤ )

64

Extracardiac arteriopathy

112

Sol ventricle aneurism

11

Preoperative intraaortic balloon pump

11

Neurologic dysfunction

9

Re-operation

25

Emergent operation

189

Chronic renal insufficiency

51

Critical preoperative statement

65

Left ventricular ejection fraction < %30

45

Left ventricular ejection fraction %30-50

898

There was no significant difference between the
predicted and observed mortality rates of the three
groups when the EuroSCORE risk scoring system was
used (p>0.05) (Table 3). The observed mortality rates
of the low and moderate risk groups were significantly
lower than the predicted mortality rates when the
Parsonnet risk scoring system was used (p<0.001)
(Table 3). There was no significant difference between
the observed and the predicted mortality rates of
the high risk group (p>0.05) (Table 3). The observed
and predicted mortality rates of the low risk group
were significantly different (p<0.001) where the same
rates of the moderate and high risk groups were not
significantly different (p>0.05) when the OPR risk
scoring system was used (Table 3). In ROC analysis
the AUC value of the EuroSCORE system was 0.801
which meant that the discrimination power of the
test was statistically significant (p<0.001) and the
area under the ROC was between 0.8 and 0.9 which
meant that the discrimination power was very high
(Table 4) (Figure 1). The ROC values of the Parsonnet
system was as follows: the AUC value was 0.737 and
the area under ROC was between 0.7 and 0.8 which
meant that the discriminative power of the test was
statistically significant (p<0.001) and was acceptable
(Table 4) (Figure 1). The ROC values of the OPR system
was as follows: the AUC value was 0.677 and the area
under the ROC curve was between 0.5 and 0.7 which
meant that the discrimination power of the test was
statistically significant (p<0.001) but the discrimination
power of the test for CABG operations was not
significant (Table 4) (Figure 1).

DISCUSSION
The health care authorities, the health care providers
and the patients demand the highest quality service
in health care. The in-hospital mortality rate is an
important indicator of this quality. The rough mortality
calculations could not be an appropriate indicator of
the health care quality and an objective evaluation
criterion in complex patient groups.
The treatment modalities for heart diseases are medical
therapy and/or concomitant invasive techniques and
surgery.

sPAP: Systolic pulmonary arterial pressure
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Table 3. Comparison of predicted and observed mortality rates of three risk scoring systems

EuroSCORE

Parsonnet

OPR

Risk group

Patient
(n)

Observed
mortality
(n)

Predicted 95% CI
mortality
(%)

Onserved
mortality
(%)

95% CI

P value

Low

1401

14

1.1

1.08-1.19

1

0.6-1.67

0.112

Moderate

536

12

3.02

2.94-3.1

2.24

1.29-3.87

0.613

High

183

15

9.58

8.66-10.51

8.2

5.03-13.08

0.321

Low

1065

9

1.64

1-57-1.71

0.85

0.45-1.6

<0,001

Moderate

669

10

2.8

2.68-2.92

1.49

0.81-2.73

<0,001

High

385

22

6.29

5.66-6.91

5.71

3.8-8.5

0.143

Low

1962

34

0.91

0.88-0.95

1.73

1.24-2.41

<0,001

Moderate

154

5

5.6

5.27-5.92

3.25

1.39-7.37

0.474

High

3

2

13.22

13.22-13.22

66.67

20.76-93.85

0.104

OPR: Ontario Province Risk

Table 4. Comparison of proportion power of three risk scoring systems according to area
under ROC curve
AUC

Standard deviation

95% CI

P value

EuroSCORE

0.801

0.029

0.743-0.859

<0,001

Parsonnet

0.737

0.042

0.655-0.819

<0,001

OPR

0.677

0.050

0.579-0.775

<0,001

AUC: Area under the curve, OPR: Ontario Province Risk

Figure 1. ROC curve of three risk scoring systems

There are many evidence based treatment protocols
that combine the medical, invasive and surgical
treatment modalities. The mortality and the morbidity
rates of these protocols are important when choosing
the right protocol for the right patient. The lower the
morbidity and the mortality rate, the more the chance
of the protocol and the patient to be chosen.
There are four important factors that need to
be considered in the surgical practice. These are
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mortality, serious non-fatal morbidity, increased
resource consumption and patient satisfaction. The
most important factor that indicates success in adult
open heart surgery is the mortality rate. Grouping the
patients who would undergo open heart surgery as low,
moderate and high risk groups make the comparison of
different surgeons and health centres more objective.
There is not any scoring system which would guess
the outcomes of the open heart surgery precisely
though. But there are some risk scoring systems that
allow the surgeon to give accurate information about
the risk of the surgery that the patient would undergo.
We have to compare the mortality and the morbidity
rates of our centre with the same rates of other
centres to evaluate the effectiveness of the protocols
that are being performed in our centre. We have to
use an appropriate risk scoring system to accomplish
this comparison. Also a risk scoring system helps to
determine the correct surgery schedule, to plan the
post-operative intensive care unit services, to evaluate
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the hospital resources and treatment costs.
The parameters that are used in risk scoring systems
for mortality prediction are divided into four main
groups as follows: non-cardiac, patient related, cardiac
and surgery related. The lower the surgical parameters
in the risk scoring system, the better the patient risk
evaluation. Also it helps to minimalize the discrepancies
of surgical teams.
In a study conducted by Geissler et al, the EuroSCORE
system was found to be the most powerful in
determining relation between predicted and observed
mortality rates. In addition, they emphasized that the
EuroSCORE system was affected less by the surgery
related and the surgical team related variables when
compared to other risk scoring systems because most
of the parameters used in the EuroSCORE system
were patient related (20). In our study, we found no
significant difference of predicted mortality rates by
EuroSCORE system and observed mortality rates in
all of the risk groups (p<0.05). In ROC analysis, the
discrimination power of the EuroSCORE system in
CABG patients group was found to be very good. We
found a significant difference of predicted mortality
rates by Parsonnet system and observed mortality
rates of low and moderate risk groups (p<0.001) but
there was no significant difference in high risk group
regarding the predicted and observed mortality rates
(p>0.05). In ROC analysis, the discrimination power of
the Parsonnet system was found to be lower than the
power of EuroSCORE system but was acceptable. There
was a significant difference of predicted mortality
rates by OPR system and observed mortality rates of
low risk group patients (p<0.001) but no significant
difference ın moderate and high-risk group patients
regarding the mortality rates (p>0.05). In ROC analysis,
the discrimination power of the OPR system in CABG
patients was non-significant. This might be due to
the failure in distributing patients homogenously
among the risk groups because of the less number
of parameters used in OPR. In conclusion, we can say
that the EuroSCORE system results were similar to the
results in the literature in certain patient group and
this risk scoring system could be used for pre-operative
risk prediction in the CABG patients group in our region
(4, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 21).
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CONCLUSION
According to the patient population in Turkey,
EuroSCORE is a reliable risk scoring system for the
patients undergoing CABG operations.
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YÜKSEK RİSKLİ VE DÜŞÜK RİSKLİ ENDOMETRİUM
KANSERLERİ HASTALARDA İLERİ YAŞ KÖTÜ
PROGNOSTİK BİR FAKTÖR MÜDÜR?
Is Advanced Age a Poor Prognostic Factor In High Risk and
Low Risk Endometrial Cancer Patients?
Mehmet GÖKÇÜ1, Selçuk ERKILINÇ1, Ulaş SOLMAZ1, Mustafa BAĞCI1, Orhan TEMEL1,
Tuğba KARADENİZ2, Muzaffer SANCI1
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Amaç: Yüksek riskli ve düşük riskli endometrium kanserinde ileri yaşın sağkalım üzerine etkisini
araştırmak
Metod: 1995-2015 yılları arasında düşük riskli 759, yüksek riskli 139 endometrium kanseri hastası çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, cerrahi tedavi verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Yaşın sağkalım üzerine etkisinin araştırılması için Univariate ve multivariate regresyon
analizi yapıldı.
Bulgular: Düşük riskli ve yaşlı hastalarda genç hastalarla karşılaştırıldığında dış myometrial invazyon, radyoterapi, lefovasküler invazyon anlamlı olarak daha fazlaydı. Yüksek riskli yaşlı hastlarada sadece radyoterapi oranı yüksek bulundu. Yüksek riskli düşük riskli hastalarda ileri yaş total
sağkalım için bağımsız bir risk faktörü olarak bulundu
Sonuç: Hem yüksek riskli hem de düşük riskli endometrium kanserli hastalarda ileri yaş olumsuz
prognostik bir faktör olarak bulunmuştur
Anahtar Sözcükler: Endometrium kanseri; Düşük risk; Yüksek risk; İleri yaş

Mehmet GÖKÇÜ M.D.,

ABSTRACT

Selçuk ERKILINÇ M.D.,

selcukerkilinc@hotmail.com

Objective: To evaluate the effect of advanced age on high risk and low endometrial cancer
patients.
Methods: A total of 759 patients with type I endometrial cancer and 139 patients with type II
endometrial cancer between January 1995 to December 2015 were included to the study. High
risk and low risk patients were devided into two groups according to age. Demographic data,
surgical treatment, adjuvant treatment and survival characteristics were compared between
age groups in high risk and low risk patients. To detect the independent hazard of the variables
on survival univariate and multivariate Cox regression analysis was performed.
Results: Outer ½ myometrial invasion, adjuvant radiotherapy, LVSI, tumor diameter were
significantly higher in advanced age groups in low risk patients. Admission of adjuvant
radiotherapy was the only parameter that differed between older and younger age groups in
high risk patients. Both disease free survival and overall survival were higher in younger low
risk patients. Overall survival was longer in high risk and younger age patients, but disesase
free survival was similar. Multivariate Cox-regression analysis revealed that advanced age was
a significant independent hazard for overall survival both in high risk and low risk endometrial
cancer patients (HR:1.94, 95% CI:1,0-3,4).
Conclusion: Our study suggested that advanced age was a poor prognostic factor both for low
risk and high risk endometrial cancer patients.
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INTRODUCTION
Endometrial cancer is the most common gynecological
tumor in developed countries, and its incidence
is increasing [1,2]. The progressive aging of the
population is an epidemiological fact of the 21st
century. The older population continues to expand as
a result of reduced mortality and birth rates. People
aged 65 years and older represented 12% of the
population in 1990; the percentage in this group is
expected to increase to 20%, by 2030 [3]. Currently
60% of all malignancies occur in people aged 65 years
and older, and this proportion is expected to rise up to
70% by the year 2030 [4].
Mainly endometrial cancer is the cancer of postmenopausal period. Cumulative risk of developing
endometrial cancer after age of 70 is 1.3% and the risk
is increasing [5]. Increasing incidence of endometrial
cancer in developed countries may be attributed to
greater prevalence of obesity and metabolic syndromes
and ageing of population. Previous studies found the
age to be a poor prognostic factor in endometrial
cancer and age was integrated in risk stratification by
several study groups including PORTEC (Postoperative
Radiation Therapy in Endometrial Carcinoma), GOG
(Gynecologic Oncology Group), and JGOG (Japanese
Gynecologic Oncology ‘Group)[6-8]. Furthermore it
has been shown that age plays a significant role in
surgical decision and treatment plan. Elderly patients
were reported to receive less aggressive surgery and
adjuvant treatment than younger counterparts [9].
There are two pathologic subtypes of endometrial
cancer (type I and type II) that reflect clinic and
pathologic features [10]. Low risk tumors that have
better prognosis contain grade 1 and 2 endometrioid
tumors whereas high risk tumors contain other
histologic subtypes (serous, clear cell, undifferentiated
and mixed types) and grade III tumors.
There are studies on literature evaluating the effect
of age in patients with endometrial cancer [11-13].
Patients in advanced ages may be treated less radical
compared to the youngers as a result of increased
incidence of comorbidities. So this may contribute to
less favorable oncological outcomes. In the light of
all this information, we aimed to evaluate the effect
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of advanced age on high risk and low risk endometrial
cancer patients saparetely. To the best knowledge of
the authors this is the first study evaluating the effect
of advanced age on low risk and high risk endometrial
cancer patients separately.

MATERIALS AND METHODS
Patient selection and design
All patients with histopathologically confirmed
diagnosis of endometrial cancer who were treated at
a single high-volume cancer center (Tepecik Education
and Research Hospital) between January 1995 and
December 2015, were retrospectively reviewed.
Patients with pathologic diagnosis of endometrial
cancer were included to the study and a total of 898
patients were encountered. The patients were divided
in to two groups according to risk stratification as high
risk and low risk endometrial cancer The patients
that had hystologically endometrioid type grade 1 and
2 tumors were regarded as low risk patients and the
other histologic subtypes and grade 3 tumors were
regarded as high risk patients.. 659 patients with low
risk and 139 patients with high risk were included to
the study. Patients that had simultaneous tumor and
received neo-adjuvant chemotherapy were excluded.
Patients with missing data, who did not undergo
surgical staging were also excluded. Patients with low
risk and high risk were also divided into two categories
according to the age as <65 and ≥65 and compared in
terms of the aforementioned variables. This study was
performed in accordance with the ethical standards of
the Declaration of Helsinki and was approved by the
local ethics committee of our institution.
Data collection:
Demographic data including age at diagnosis, surgery,
adjuvant treatment, and follow-up information, were
obtained from medical records. Histopathological
findings, including tumor histology, stage, tumor
diameter (TD), depth of myometrial invasion (MI),
lymphovascular space invasion (LVSI), cervical stromal
invasion, pelvic (P) and/or para-aortic (PA) metastasis,
extrauterine spread and the size of metastatic tumors
were retrieved from pathology reports. All of the
pathology slides were reviewed by experienced
gynecologic pathologists.
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Surgery:
All patients underwent a staging laparotomy and
debulking surgery. Fluid from either peritoneal washing
or ascites was obtained during surgery for cytological
analysis. Total abdominal hysterectomy with bilateral
salpingo-oophorectomy (TAH+BSO), was performed
in all cases. The peritoneal implants were resected in
some eligible cases by stripping abdominal, and/or
diaphragmatic peritoneum. The decision to perform a
systematic P and PA lymphadenectomy was made at
the surgeon's discretion (no lymph node sampling, only
pelvic node sampling, pelvic and paraaortic sampling
and systematic lymph node dissection). Disease stage
was determined postoperatively based on the 2009
International Federation of Gynecology and Obstetrics
(FIGO) staging system.
Clinical follow-up:
The patients returned for follow-up visits for every 3
months for the first 2 years, every 6 months for the
next 2 years, and annually thereafter until 10 years of
disease free survival. Follow-up evaluations consisted
of physical and vaginal examinations, vaginal cytology,
ultrasound scan and assessment of serum CA 125
values. Computed tomography or magnetic resonance
imaging was performed annually. Disease free survival
(DFS) was defined as the time from the date of primary
surgery to the detection of recurrence or the latest
observation. Overall survival (OS) was defined to be
the time interval from the date of surgery to death or
to date of last contact.
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RESULTS
Two hundered and nine patients were in the advanced
age group and 689 patients were in the younger
age group. Outer ½ myometrial invasion, adjuvant
radiotherapy, LVSI, tumor diameter was significantly
higher in advanced age in low risk endometrial cancer
patients. The comparison of advanced age and younger
age in low risk patients is shown on Table I.
Adjuvant radiotherapy was significantly higher in
advanced age and high risk patients. All the parameters
was similar between advanced age and younger age
groups in high risk endometrial cancer patients. The
comparison of age groups in high risk patients is shown
on Table II. Survival characteristics are shown on Table
III. Both disease free survival and overall survival were
higher in patients <65 years old for both high risk and
low risk patients. Overall survival was also higher in
patients <65 but disease free survival did not differ
between the age groups in high risk patients. Survival
graphics in whole group and patients with type I
and II tumor are shown on Figure I and II. Age was
independent risk factor both for low risk and high
risk patients in multivariate analysis. Univariate and
multivariate analysis are shown on table IV.

Statistical Analysis
The normality of data was investigated with
Kolmogorow- Smirnov test and Shapiro Wilk
test. Continuous variables were compared with
independent t test and Mann-Whitney-U test where
suitable. Categorical variables were compared with
chi-square test. Survival analysis was performed with
Kaplan-Meier survival curve and Log-rank test for
the comparison of survival between the groups. To
detect independent hazard of the variables on overall
survival a univariate and multivariate Cox regression
analysis was performed. A p value <0,05 was regarded
as statistically significant. All statistical analyzes were
performed with SPSS version 17 software package
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

101

GÖKÇÜ ve ark.
Endometrium Kanseri ve İleri Yaş

102

Bozok Tıp Derg 2018;8(3):99-108
Bozok Med J 2018;8(3):99-108

Bozok Tıp Derg 2018;8(3):99-108
Bozok Med J 2018;8(3):99-108

GÖKÇÜ ve ark.
Endometrium Kanseri ve İleri Yaş

103

GÖKÇÜ ve ark.
Endometrium Kanseri ve İleri Yaş

104

Bozok Tıp Derg 2018;8(3):99-108
Bozok Med J 2018;8(3):99-108

Bozok Tıp Derg 2018;8(3):99-108
Bozok Med J 2018;8(3):99-108

GÖKÇÜ ve ark.
Endometrium Kanseri ve İleri Yaş

105

GÖKÇÜ ve ark.
Endometrium Kanseri ve İleri Yaş

DISCUSSION
We conducted this retrospective study of 898 women
diagnosed with endometrial cancer and treated over
an 19-year period. To our knowledge, this study
represents one of the largest single-center series of
patients with type 1 and 2 endometrial cancer to be
reported in the literature.
Endometrial cancer in elderly women was reported to
be more aggressive notably in all stages and histologies
compared to youngers [14]. In the current study when
we consider whole 898 patient, FIGO stage, tumor
grade, cervical involvement, depth of invasion, tumor
diameter, lymphovascular invasion, and adjuvant need
for radiotherapy and chemotherapy were higher in
elderly patients. Alhili et. al. also compared to the
patients below and above 70 years of age and found
significant differences between the groups in terms
of perioperative morbidity, grade and stage of tumor,
myometrial invasion and need for adjuvant therapy.
Gayar et. al reported that elderly patients were
found to have higher FIGO stages, grade of tumor and
more frequently deeper myometrial invasion. But no
significant difference was reported with respect to
lymphovascular space invasion, number of lymph node
dissected and adjuvant RT received [12]. In our study,
there was no difference in numbers of lymph node
dissected between age groups but radiotherapy and
LVSI was higher in older patients compared to younger
counterparts.
Park et. al. reported that patients over 65 years of age
had significantly more serious and clear cell histology
that was related to poorer prognosis[15]. Similarly in
our study type II histologic type was more prevalent
in older patients than youngers. Lachance et. al. also
investigated the effect of age on endometrial cancer
and found significant difference in terms of stage,
grade, histologic type and perioperative morbidity in
favor of elderly patients[16]. So these worse outcomes
may be due to higher incidence of worse histologic
subtypes among older patients. Our aim in this study is
to investigate if age is still a prognostic factor when we
consider the patients in different histologic types. To
determine the effect of age on histologic subtypes we
divided the patients according to histologic subtypes
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and compared each histologic subtype below and over
65 years.
Type I histology which is endometrioid adenocancer
grade 1-2, is regarded to have better outcomes
in endometrial carcinomas. Comparison of the
patients with histologic subtype I according to age
revealed bigger tumor diameter, more LVSI, depth
of myometrial invasion and need for radiotherapy in
elderly patients. But tumor grade, stage, number of
lymph nodes dissected, lymph node metastasis and
need for adjuvant chemotherapy were similar in older
and younger patients with type I histologic subtype.
Reason for more adjuvant radiotherapy treatment in
similar tumor grade and stage is related with more
LVSI and myometrial invasion seen in elderly patients.
Also lower disease free survival in elderly patients with
type I histology suggested a negative effect of age on
patients with histologic type I tumor.
Surprisingly, there were no difference between
older and younger patients with type II histology in
comparison of operation time, hospitalization time,
myometrial invasion, tumor diameter, LVSI, lymph node
involvements and need for adjuvant chemotherapy.
Only number of lymph nodes dissected was higher
in youngers and need for adjuvant radiotherapy
was higher in younger patients with type II histologic
subtype.
Longer operation and hospitalization time was found
in elderly patients in the whole group. Similarly De
Marzi et al found longer hospital stay in older surgically
treated endometrial cancer patients [17]. But when we
look at specificly in type II high risk patients histology
patients who had worse prognosis overall, there were
no difference in operation time and hospital stay
between elderly and younger counterparts, this is a
new finding that there are no publications in this scope.
As seen above in the results section, worse pathologic
characteristics in older patients with type I tumor and
similar pathologic characteristics in older patients with
type II histology that the effect of age may be more on
low risk patients rather than high risk patients for tumor
characteristics. Older patients have higher risk features
higher adjuvant radiotherapy and chemotherapy are
expected outcome as we reported in this paper. Type 1
and type 2 tumors show different outcomes in terms of
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radiotherapy and chemotherapy. Higher radiotherapy
rate was seen in women with older low risk patients
in contrast the rate was higher in high risk younger
patients. Hain et al found that older women were
less likely to be treated with surgery, chemotherapy or
radiation. This finding is totally inverse with our results
and may be attributable to the cut off value for age is 75
in their study instead of 65 in our study [18]. Another
study that have similar number of patients and age cut
off that Alhili et al. also found no difference between
older and younger women in terms of radiotherapy
and chemotherapy [19]. So our finding that higher
radiotherapy and higher chemotherapy rates differ
from the literature.
Better survival outcomes seen in younger patients
made us ask if older age had a negative effect on
survival. Both in high and low risk patients older age
was found to have a negative effect on overall survival.
Alhili et. al reported that progression free survival
was independent of age. [19] On the other hand,
advanced age was reported to be a poor prognostic
factor for survival characteristic for patients with
endometrial carcinoma. Similarly age was reported
to be an independent prognostic factor for survival
in women with Type II endometrial carcinomas[20].
Our study supported this finding. Furthermore in
both high risk and low risk group, older age was
significantly associated with lower survival outcomes
as an independent risk factor as seen in multivariate
analysis.(Table IV).
The limitations of this study are its retrospective
nature. Retrospective cohort studies are subjected to
selection bias, recall bias, and unknown confounding
variables, which may negatively impact the accuracy of
the results. Moreover, during the 19-year study period,
significant improvements in surgical techniques
and adjuvant treatment may have also affected the
results. Lastly, the data did not allow definitive and
comparative analyses assessing the heterogeneity
of the different adjuvant therapy regimens. Despite
these limitations, a large number of patients with
similar demographic characteristics were included in
this study, and good follow-up data were available.
Additionally, the surgeries were performed at a single
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institution, and the pathological slides were reviewed
by experienced gynecologic pathologists. All of these
factors most likely increased the validity of the results
and mitigated the limitations.
CONCLUSION: Our study suggested that older age was
a poor prognostic factor both for low risk and high risk
endometrial cancer patients.
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DENEYSEL AKUT PANKREATİT MODELİNDE GELİŞEN
AKCİĞER HASARINA TEMPOL’ÜN ETKİSİ
The Effects of Tempol on Lung Injury in A Model of
Experimental Acute Pancreatitis
Faruk Önder AYTEKİN

ÖZET
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi

1

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat

Amaç: Akut pankreatitte gelişen akciğer hasarına Tempol’ün etkisi araştırıldı.
Yöntem: 30 adet rat üç gruba ayrıldı ( n=10). Grup I (Kontrol grubu): Laparotomi ve bilio-pankreatik kanal
hazırlığı yapıldı. Grup II (Akut pankreatit grubu):Bilio-pankreatik kanal bağlanarak akut pankreatit ve akciğer
hasarı oluşturuldu. Grup III (Tedavi grubu): Bilio-pankreatik kanal bağlandı ve Tempol verildi. Her üç grupta
da akciğer dokusunun ıslak/kuru ağırlık oranı, akciğer dokusu miyeloperoksidaz aktivitesi ve malondialdehit
seviyesi ölçüldü.
Bulgular: Grup II ve III de ıslak/kuru ağırlık oranında, miyeloperoksidaz aktivitesinde ve malondialdehit
miktarında artış kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.0001). Grup III de ıslak/kuru
oranında azalma, miyeloperoksidaz aktivitesinde ve malondialdehit seviyesinde düşme görüldü. Fakat bu
değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Sonuç: Literatürde Tempol’ün deneysel iskemi-reperfüzyon ve sepsis modellerinde gelişen uzak organ
hasarı üzerine olumlu etkileri bildirilmiştir. Çalışmamızda oluşturulan pankreatite bağlı akciğer hasarında
Tempol’ün kısmen etkili olduğu, fakat bu etkinin literatürde yer alan iskemi-reperfüzyon ve sepsis modellerine göre çok daha sınırlı kaldığı görülmekledir. Bu da pankreatite bağlı akciğer hasarının oluşum mekanizmasında etkili başka faktörlerin de olabileceğini düşündürmektedir. Bu konuda altta yatan mekanizmaları
aydınlatmak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Faruk Önder AYTEKİN, Prof. Dr.

İletişim:
Prof. Dr. Faruk Önder AYTEKİN
Yozgat Bozok Üniversitesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalı, Yozgat
Tel: 0532 254 09 84
e-mail:
aytekinfaruk@yahoo.com
Geliş tarihi/Received: : 06.09.2017
Kabul tarihi/Accepted: 12.09.2017
DOI: 10.16919/bozoktip.336472
Bozok Tıp Derg 2018;8(3):109-113
Bozok Med J 2018;8(3):109-113

ABSTRACT
Background: Acute pancreatitis. especially in the severe form, is a well-known disease causing both local
intra- abdominal and remote organ disturbances, including lungs. As a membreane-permeabl radical
scavenger,Tempol was previously shown to attenuate the tissue damage after isehemia-reperfusion and
sepsis . Here, we examined the effects of Tempol on pulmonary injury in a rat acute pancreatitis model.
Methods: Thirty male Wistaı-Albino rats underwent median laparotomy and randomized into three groups:
Group I (control) bilio-pancreatic duct was dissected but not ligated (n=10), group II (acute pancreatitis
group) bilio-pancreatic duct was ligated (n=10), and group III (Tempol treated group) Tempol 30 mg/kg
intravenously was injected following bilio-pancreatic duct ligation (n=10). After observation time (48 hours)
animals were killed and level of malondialdehyde ,myeloperoxidase activity together with tissue wet/dry
ratio in the lung parenchyma were assessed and compared.
Results: There was a statistically significant increase in the quantity of malondialdehyde, myeloperoxidase
activity and tissue wet/dry ratio of lungs in the acute pancreatitis group when compared to the control
group. Treatment of animals with Tempol partly reduced the pulmonary injury characterized by increased
tissse wet/dry ratio, level of malondialdehyde and myeloperoxidase activity. But this reduction was not
found to be statistically significant.
Conclusion: Beneficial effects of Tempol in preventing pulmonary injury following experimental models
of sepsis and isehemia-reperfusion have been reported previously. In our model of experimental acule
pancreatitis, Tempol showed some attenuating effect on pulmonary injury despite it was limited when
compared to that of ischemia- reperfusion and sepsis models. This result suggests that some other
confounding factors may be involved in the mechanisms of pulmonary injury related to acute pancreatitis.
We believe that further detailed studies are needed to elucidate the exact mechanisms of that injury.
Keywords: Stroke; Pediatric; Acute ischemia; Headache
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GİRİŞ
Akut pankreatit pankreasın akut inflamasyonudur.
Modern tıptaki gelişmelere rağmen akut pankreatit
(AP) mortalite ve morbidite kaynağı olarak
önemini korumaktadır. Zira akut pankreatit ve
komplikasyonlarının tedavisinde etkin bir yöntem
ortaya konulamamıştır. Halen AP’te organ yetmezlikleri
ve ağır metabolik bozukluklar gibi ciddi komplikasyonlar
vakaların %20 sinde ortaya çıkmakta ve bu vakalarda
morbidite ve mortalite % 40 gibi yüksek oranlara
ulaşmaktadır (1). Şiddetli AP olgularının %20’sinde adult
respiratuar distres sendromu (ARDS) görülmektedir.
AP de ilk hafta içindeki mortalitenın %60'ı akciğer
disfonksiyonuna bağlıdır. (2,3)
Serbest radikaller, hücrelerde endojen ve eksojen
kaynaklı etmenlere bağlı olarak oluşurlar. Serbest
radikaller bir veya daha fazla eşleşmemiş elektrona
sahip, kısa ömürlü, kararsız, molekül ağırlığı düşük
ve çok etkin moleküllerdir. Bu moleküller oksidatif
stresten sorumludurlar. Oksidatif stres basit bir şekilde,
vücudun antioksidan savunması ile hücrelerin lipit
tabakasının peroksidasyonuna neden olan serbest
radikal üretimi arasındaki dengesizlik olarak tanımlanır.
(4) Bir inflamatuar süreç olan akut pankreatitde tüm
vücut oksidatif stres altındadır.
Kararlı nitroksid radikallerinin süperoksid dismutaz
(SOD) benzeri aktivite göstererek oksidatif strese karşı
hücreleri koruduğu gösterilmiştir. Tempol (4-hydroxy2,2,6,6-tetramethylpiperidine
N-oxyl)
biyolojik
membranları geçebilen kararlı piperidin nitroksid
grubu bir madde olup, serbest radikal süpürücüsü
olarak adlandırılmaktadır.(4) Tempol’ün ratlarda
serülein ile oluşturulan pankreatitte , hemorajik şokta
ve endotoksinle oluşturulan organ yetmezliğinde etkili
olduğu gösterilmiştir. (5,6,7)
Bu çalışmada deneysel akut pankreatit modelinde
oluşan akciğer hasarına Tempol’ün etkili olup
olmadığını araştırmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada ağırlıkları 280-340 gram arasında değişen
30 adet Wistar-Albino cinsi erkek rat kullanılmıştır.
Çalışmaya alınan hayvanlar üç gruba ayrılmıştır. Tüm
gruplarda anestezi için ketamine (Ketalar® Eczacıbaşı

110

Bozok Tıp Derg 2018;8(3):109-113
Bozok Med J 2018;8(3):109-113

İstanbul-Türkiye) 50 mg/kg dozunda intramusküler,
xylazine (Rompun® Bayer- Türk İstanbul-Türkiye)
1O mg/kg dozunda intramusküler olarak kullanıldı.
Povidone iodine solüsyonuyla ratlarda karın ön duvarı
temizlenerek, steril şartlar altında 3 cm'lik orta hat
insizyonuyla karına girildi. Kontrol grubunda (n=10)
duodenum mobilize edilerek bilio-pankreatik kanal
bulundu. Pankreatit grubunda (n=I0) duodenun
mobilize edilerek bilio- pankreatik kanal bulunup,
kanalın duodenuma giriş yeri 4/0 ipek ile bağlandı. Tedavi
grubunda (n=10) bilio-pankreatik kanal, duodenuma
giriş yerinden bağlandı. Vena cava inferiordan 26 G
x ½ insülin enjektörüyle girilerek 30 mg/kg dozunda
Tempol
(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidineN-oxyl, Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany, Exper
Laboratories, İzmir, Türkiye) verildi. Tüm gruplarda
kanama kontrolü yapılarak fasya 3/0 devamlı sütürlerle,
cilt 3/0 tek tek sütürlerle kapatıldı. Her üç gruba
operasyon sonrası 2 x 10 ml Ringer's laktat solüsyonu
cilt altına verildi. Tempol grubuna 24 saat sonra 30
mg/kg dozunda Tempol intraperitoneal olarak tekrar
verildi.
Örneklerin Alınması
Hayvanlar 48 saat sonra anestezi altında tekrar
ameliyata alındı. Göğüs boşluğu açılarak akciğerler
çıkartıldı ve hayvanlar sakrifiye edildi.
Akciğer Ödemi
Yaş/kuru ağırlık oranı kullanılarak akciğer ödemi
değerlendirildi. Akciğer sol lobu bu ölçüm için kullanıldı.
Sol lob tartılarak yaş ağırlık olarak kaydedildi. Daha
sonra bu dokuların fırında 90oC de 24 saat kuruması
beklendi. Daha fazla ağırlık değişiminin olmadığı tesbit
edilince dokular tekrar tartılarak kuru ağırlık sonuçları
elde edildi.
Akciğer Miyeloperoksidaz (MPO) Aktivitesi
Lökosit aktivasyonun göstergesi olarak doku MPO
aktivitesi ölçümü kullanıldı. Akciğer sağ lobunun bir
kısmı bu ölçümde kullanıldı. Akciğer dokusunda MPO
aktivitesi Koika K. ve ark.’nın tanımladığı metotla
ölçüldü.(8)
Lipid Peroksidasyonunun Değerlendirilmesi
Lipid peroksidasyonunun göstergesi olarak doku
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malondialdehit (MDA) düzeyi
ölçümü kullanıldı.
Akciğer sağ lobunun diğer bir bölümü MDA düzeyini
ölçmek için kullanıldı. Akciğer dokusunda MDA ölçümü
Ohkawa ve ark.’nın tanımladığı metotla ölçüldü.( 9)
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[18,11 U/gr (12,67-23,54)]. Fakat bu farklılık istatistiksel
olarak anlamlı değildi (p>0.05) (Şekil II).

İstatistiksel Analiz
Ölçümler median ve range olarak bildirildi. Gruplar
arasındaki farklılıklar Kruskal-Wallis tek yönlü varyans
analizi testiyle karşılaştırıldı. İkili gruplar arası
kıyaslamalar Mann-Whitney U testi ile yapıldı. p<0,05
olduğunda sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi. Tüm analizler SPSS 11.5 sürümüyle yapıldı.

BULGULAR
Akciğer dokusu yaş/kuru ağırlık oranı
Gruplar arasında akciğer dokusu yaş/kuru oranı değerleri
açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu
(X:=20,63, 2d.f. p<0.0001). Akut Pankreatit geliştirilen
grupla (Grup II) kontrol grubu kıyaslandığında, yaş/
kuru ağırlık oranında istatistiksel olarak anlamlı artış
saptandı [7,24 (5,60-9,80), 3,86 (3,54-4,45), p<0,0001].
Grup II ve Grup III karşılaştırıldığında Grup III de
ödemde azalma saptanmasına rağmen [6,22 (4,907,78)] istatistiksel olarak grup II den farklılık yoklu
(p=0,096). (Şekil I)

Akciğer dokusunda miyeloperoksidaz aktivitesi
ölçümü
Her üç grup arasında MPO seviyeleri arasında
istatistiksel farklılık bulundu (chi-square=20,78 2d.f.
p<0,0001). Grup I ve Grup II kıyaslandığında [5,19 U/
gr (4,17-7,50), 21,17 U/gr (17,66-26,89)] Grup II de
anlamlı istatistiksel artış vardı (P<O.OOO 1). Grup III'de
(Tempol grubu) doku MPO aktivitesinde azalma vardı

Akciğer dokusu MDA analizi
Kontrol grubunda ortalama 9.56 +/-1.64 nmol/gr doku
olarak ölçülen MDA seviyesi, akut pankreatit grubunda
21.34 +/- 1.48 nmol/gr doku olarak ölçülmüştür.
Kontrol grubuyla pankreatit grubu arasında MDA
seviyeleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık
mevcuttu. (chi-square= 13.47, 2 d.f., p= O.OOO 1).
Grup III'de (Tempol grubu) doku MDA seviyesinde
azalma saptandı. (19.02 +/-2.78 nmol/gr doku) Fakat
bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05)
(Şekil III).

TARTIŞMA
Çalışmamızda
pankreatit
grubunda
lökosit
aktivasyonunun göstergesi olan akciğer dokusu MPO
aktivitesi, lipid peroksidasyonunun gösteren akciğer
dokusu MDA düzeyi ve kapiller kaçağı gösteren
akciğer dokusu yaş/kuru ağırlık oranındaki artış
anlamlı derecede yüksekti. Bu bulgular modelimizde
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pankreatite bağlı akciğer hasarının geliştiğini
göstermektedir. Pankreatite bağlı çoklu organ
yetmezliğinin etiyolojisinde tümör nekrozis faktöralfa (TNF-a), interlökin-1, interlökin-6, platelet aktive
edici faktör (PAF) ve nitrik oksit gibi proinflamatuar
mediatörler önemli rol oynamaktadır . (10) Başlangıçta
hasar gören pankreas asinar hücrelerinden salınan
sitokinler ve kemokinler, olayın ilerlemesiyle peritoneal
inflamatuar hücrelerden salgılanırlar (11-13) Üretilen
bu maddelerle aktive olan dolaşımdaki inflamatuar
hücreler ve özellikle aktive nötrofiller pankreatitle ilişkili
akciğer hasarında önemli rol oynamaktadır(14-16)
Çalışmamızda grup II de akciğer dokusu MPO
aktivitesindeki artış akciğer dokusundaki nötrofil
aktivasyonunun indirekt bir göstergesidir. (8) Deneysel
sepsis modelinde aktive olan lökositlerin endotel ile
etkileşime girerek endotele yapıştıkları ve migrasyonla
hedef organda biriktikleri gösterilmiştir. (17)
Son dönemlerde pankreatik enzimlerinin de uzak organ
hasarı oluşumunda önemli etkileri olduğu anlaşılmıştır.
(10) Pankreatik enzimlerin uzak organlara nasıl ulaştığı
net olarak belirlenememesine rağmen, bu yayılımda
pankreasın portal ve sistemik dolaşımının yanında
peripankreatik ve retroperitoneal lenfatik drenajının
da önemli rol oynadığı bildirilmektedir. (10) Deneysel
olarak pankreas enzimlerinin intraperitoneal olarak
verilmesiyle ARDS benzeri bir tablo oluşturulmuştur.
Bu tabloyu pankreatik elastaz lökositleri aktive ederek
ve sitokin üretimini arttırarak yapmaktadır. (18)
Gerek aktive nötrofiller, gerekse pankreatik
enzimlerin uzak etkisiyle hücre içi serbest radikaller
artmakta ve oksidatif stres oluşmaktadır. Oksidatif
stres lipid peroksidasyonuna yol açmaktadır. Lipid
peroksidasyonunun en önemli ürünü MDA dır. Oluşan
MDA, hücre membranlarındaki iyon alışverişine etki
ederek iyon geçirgenliğini ve enzim aktivitelerini
olumsuz etkiler. (19) Benzer şekilde DNA nın nitrojen
bazlarıyla etkileşime girerek hücre için toksik, mutajenik
ve karsinojenik etki oluşturabilir. (20) Çalışmada akut
pankreatit grubunda MDA düzeyleri kontrol grubuna
göre anlamlı derecede yükselmiştir. Ancak Tempol
tedavisi ile düşmesi beklenen MDA seviyesi istatistiksel
anlamlı değerleri görememiştir.
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Literatürde akciğer ödeminin derecesini değerlendirmek
amacıyla çeşitli metotlar kullanılmıştır. (20-24)
Çalışmamızda akciğer vasküler yatağında mikrovasküler
permeabilite değişikliklerini değerlendirmek amacıyla
akciğer dokusu yaş/kuru
ağırlığı oranı kullanıldı. Göreceli olarak basit bir metot
olan akciğer dokusu yaş/kuru ağırlık oranı dolaylı
olarak bu organda toplanan sıvı miktarım gösterir. Yaş/
kuru ağırlık oranıyla gösterilen akciğer ödemi akut
pankreatit sonrası istatistiksel olarak anlamlı artış
göstermiş ve bu artış grup IlI'de Tempol kullanımı
sonrası kısmen azalmıştır.
Literatürde
deneysel
iskemi-reperfüzyon
ve
sepsis modellerinde gelişen akciğer hasarı üzerine
olumlu etkileri bildirilen Tempol’ün çalışmamızda
oluşturulan pankreatite bağlı akciğer hasarını
kısmen azalttığı, fakat bu etkinin iskemi-reperfüzyon
ve sepsis modellerine göre çok daha sınırlı kaldığı
görülmektedir. Bu da pankreatite bağlı akciğer
hasarının oluşum mekanizmasında sepsis ya da iskemireperfüzyon modellerinden farklı başka faktörlerin
de varlığını düşündürmektedir. Bu konuda altta yatan
mekanizmaları aydınlatmak için ileri çalışmalara ihtiyaç
olduğu görülmektedir.
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İNSÜLİN DİRENCİNDE İNSÜLİN RESEPTÖR SUBSTRAT
1 (IRS1) PROTEİNİNİN ROLÜ
Role of Insulin Receptor Substrate 1 (IRS1) Protein in
Insulin Resistance
Gökhan GÖRGİŞEN

ÖZET
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp

1

Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim
Dalı, Van

İnsülin direnci, iskelet kası, yağ ve karaciğer gibi insülinin hedef dokularının hücresel düzeyde
insüline gereken yanıtı verememesi ya da az vermesi durumudur. İnsülin direncinin başta Tip 2 Diyabet olmak üzere birçok hastalığın öncülü olması nedeniyle patogenezinin aydınlatılması oldukça
önem taşımaktadır. İnsülin direncine neden olan moleküler mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, insülin direnci gelişimindeki etkin mekanizmaların
başında insülin reseptör substrat (IRS) proteinleri üzerinden gerçekleşen hücre sinyali regülasyonundaki bozukluğun olduğunu ortaya koymuştur. Biz bu derlememizde IRS1 proteininin, normal
ve patolojik durumdaki regülasyonu hakkındaki son gelişmeleri ortaya koyarak, insülin direnci
oluşum mekanizmalarını aydınlatmaya yönelik yeni çalışmalara öncül olabilmeyi amaçlamaktayız.
Anahtar Sözcükler: İnsülin direnci; İnsülin reseptör substrat proteini; IRS1; İnsülin sinyali

ABSTRACT
Gökhan GÖRGİŞEN, Dr. Öğr. Üyesi

Insulin resistance is defined as the reduced ability of insulin target tissues such as skeletal muscle,
adipose and liver to respond properly to insulin actions. Insulin resistance is a precursor of Type
2 diabetes and other pathological conditions. Therefore, determining the pathogenesis of insulin
resistance is important. Although molecular mechanisms of insulin resistance is not well-known,
most of the studies showed that dysregulation of Insulin Receptor Substrate (IRS) signaling is a
common situation that contribute to developing insulin resistance. In this review, we aim to play
pioneering role that clarifies the molecular mechanism of insulin resistance by focusing on the
recent studies about the normal and pathologic regulations of IRS1 signaling.
Keywords: Insulin resistance; Insulin receptor substrate protein; IRS1; Insulin signaling
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GİRİŞ
İnsülin direnci, insülinin hedef dokularının hücresel
düzeyde insüline gereken yanıtı verememesi ya
da az vermesi durumu olarak tanımlanmaktadır
(1). Bu durum, Tip 2 diyabetin, kardiyovasküler
hastalıkların ve karaciğer hastalıklarının öncülü olarak
değerlendirilebilmektedir (2).
İnsülin direnci moleküler seviyede incelendiğinde,
insülin sinyal sistemine negatif etkisi olan serbest yağ
asitlerinin, inflamatuar sitokinlerin, serbest oksijen
radikallerinin ve bir çok serin/treonin kinazın etkin
rol oynadığı oldukça karmaşık bir sistem karşımıza
çıkmaktadır (3). Son yıllarda yapılan çalışmalar, bir çok
hücresel sinyal basamağındaki bozuklukların insülin
direncine neden olabileceğini ortaya koymaktadır.
Bunların bir kısmı insüline özgü hücresel yolakta
meydana gelen bozukluklardır (4).
İnsülin, temel olarak glukoz homeostasisinden sorumlu
primer anabolik hormondur. Vücut glukoz dengesini,
oldukça kompleks ve sıkı bir şekilde kontrol edilen
insülin sinyal yolağı aracılığıyla sağlamaktadır (5) (Şekil
1).
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İnsülin sinyal ağının devamlılığından, dağılımından
ve regülasyonundan sorumlu olan temel moleküller
ise insülin reseptör substrat (IRS) protein ailesidir.
İnsülin reseptör substrat proteinleri, hücre yüzey
reseptörlerinden gelen uyarımların hücre içine
aktarımını sağlayan sitoplazmik adaptör proteinlerdir
(6). IRS1, bu ailenin ilk tanımlanan ve yaygın ekspresyon
göstermesi nedeniyle üzerinde en çok çalışılan
elemanıdır. Günümüze kadar insan ve deney hayvanları
üzerinde yapılan bir çok genetik ve fizyolojik çalışma,
IRS sinyal bozukluğunun insülin direnci gelişiminde
önemli ve yaygın bir mekanizma olduğunu ortaya
koymaktadır (7).
Bu derlememizde amacımız, insülin direnci gelişiminde
temel rol oynayan IRS1 proteininin normal ve patolojik
durumdaki regülasyonu hakkındaki son gelişmeleri
ortaya koyarak, insülin direnci oluşum mekanizmalarını
aydınlatmaya yönelik yeni çalışmalara öncül
olabilmektir.
IRS1 Proteini ve İnsülin Etkisinde Biyolojik Fonksiyonu
İnsülin, hücrede büyüme, farklılaşma, metabolizmanın
gelişimi, protein ve DNA sentezi, gen ekspresyonunun
regülasyonu gibi birçok etkiyi indükleyebilmektedir (8).

Şekil 1. Linear insülin sinyal yolağı
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Bu nedenle gen baskılama çalışmaları, insülin uyarımlı
IRS proteinlerinin fizyolojik rolleri üzerine etkilerini
ortaya koymakta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
yönde yapılan çalışmalar, IRS1 -/- farelerin pre- ve
postnatal dönemde gelişme geriliğinin olduğunu ve
iskelet kasında insülin sinyalinde bozulmaya ek olarak
orta derece sistemik insülin direnci geliştirdiğini ortaya
koymuştur (9).
Organ spesifik IRS1’in susturulduğu çalışmalarda
ise IRS1’in özellikle iskelet kası, karaciğer ve kalp
gelişiminde önem taşıdığı göstermektedir (10).
Tokluk plazma glukoz seviyesinin düzenlenmesi,
insülinin en önemli görevlerinden bir tanesidir.
Moleküler düzeyde glukozun hücre içine alınımı
insülin duyarlı dokularda Glukoz Transporter 4
(GLUT4)‘ün membrana translokasyonu sonucunda
gerçekleşmektedir (11). IRS1-/- farelerin insülin
ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) indüklü
glukoz alınımlarının oldukça düştüğü görülmüştür. Bu
hayvanlarda insülin direnci olmasına rağmen, açlık kan
şekerlerinin normal olduğu, glukoz intoleransının ise
hiperinsülinemi ile azaltıldığı belirtilmiştir (12). IRS1/- farelerde hiperinsülinemiye bağlı gelişen beta hücre
kitlesinin artışının yanında insülin sekresyonunda da
defektlerin olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni ise
intraselüler Ca+2 depolarından otokrin olarak aktive
edilen Ca+2 salınımındaki bozukluğun gelişimidir (13).
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Gen susturma çalışmalarının yanı sıra, hiperinsülemiköglisemik klampler, iskelet kası, karaciğer ve adipoz
doku gibi başlıca insülin duyarlı dokulardaki IRS1’in in
vivo koşullarda insülin direnci gelişimindeki anahtar
etkisini ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak IRS1-/modellerde insülin’e bağlı glukoz taşınımında ve kas
glukojen sentezinde bozuklukların olduğu saptanmıştır.
Bu durum moleküler olarak incelendiğinde iskelet
kasında tirozin fosforile proteinlerle ilişkili olarak insülin
indüklü fosfoinositol 3 kinaz (PI3K) aktivasyonunda
azalmanın olduğu belirlenmiştir. Bu durum, sürekli
eksprese edilen IRS2 proteini ve insülin indüklü
aktivasyonuna rağmen telafi edilememiştir (14).
Tüm bu verilere ek olarak IRS1 -/- farelerde
hipertrigliseridemi, hipertansiyon ve endotel-bağlı
vasküler gevşemede bozulma gibi X sendromunun
endikasyonlarının görülmesinin yanı sıra IRS1 -/farelerde insülin ve IGF1 indüklü proliferasyon
ve farklılaşmanın defekte uğraması nedeniyle
osteoklastogenezde de bozulma ve ağır osteopeni
de saptanmıştır. Dolayısıyla, IRS1’in insülin ve IGF1’in
anabolik etkisine bağlı olarak kemik gelişiminde ve
devamlılığında da önemli olduğu söylenebilmektedir
(15, 16).
IRS1 Sinyal İletiminin Normal ve Patolojik Durumda
Düzenlenimi
IRS1 proteininin yapısında hücre sinyalininin

Şekil 2. IRS1’ in insülinle indüklenen ve/veya hücresel stresle indüklenen kinazlar tarafından gerçekleştirilen Ser/Thr
Fosforilasyon bölgeleri ve etkileri (Kırmızı: Negatif etkiyi, Yeşil: Pozitif etkiyi göstermektedir.)

116

Bozok Tıp Derg 2018;8(3):114-121
Bozok Med J 2018;8(3):114-121

aktivasyonunu sağlayan 20-25 adet tirozin motifi
bulunmaktadır. Bu motiflerin yanı sıra IRS1 aminosit
dizisi, insülin sinyal yolağının regülasyonunu sağlayan
bir çok serin/treonin (S/T) kinazların hedefi olan 50’
den fazla korunmuş S/T fosforilasyon dizilerini de
içermektedir. IRS1 tirozin fosforilasyonunun insülin
sinyalini pozitif etkilemesine karşılık olarak, IRS1 serin/
treonin motiflerinin fosforilasyonları, sinyali pozitif ya
da negatif olarak etkileyebilmektedir. Bu duruma ek
olarak S/T fosforilasyon bölgeleri sinyalin hangi alt
sinyal yolağına dağılacağının da belirteci olmaktadır
(17, 18) (Şekil 2).
İnsülin sinyal yolağının regülasyonu, IRS proteinleri
tarafından fizyolojik geri bildirim “negative feedback”
mekanizması şeklinde, kendi sinyalini kapatmaya
yönelik gerçekleşmektedir. Buna karşın proinflamatuar
sitokinler, oksidatif stres ve yağ asitleri de IRS1’in S/T
fosforilasyonunu indükleyerek insülin sinyal iletimine
ciddi zararlar verebilmektedir (19, 20) (Şekil 3).
Şekil 3. IRS1 Ser/Thr fosforilasyonunun protein yapısı
ve yolak üzerindeki etkileri
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ayrılabilmektedir. Birinci grup, insülin ve IGF1 sinyalinin
mediyatörlerini içermektedir. Bu grupta bulunan
kinazlar uzun süreli insülin uyarımlarında IRS1’i
negatif etkilemektedir. Diğer grup ise insülin yolağı
dışındaki yolaklara ait insülin ya da IGF1 etkisini inhibe
eden kinazları içermektedir. Böyle bir gruplamanın
yanında insülin sinyalinin diğer sinyal yolaklarıyla sıkı
etkileşimde olması, bazı IRS kinazların hem insülin
tarafından hem de insülin direncini indükleyen
kinazlar tarafından aktive olmasına neden olmaktadır.
Bu nedenle IRS1’in fosforilasyonuna neden olan
hücresel ortamın, uyaranın, fosforilasyon bölgesinin
ve etkilerinin belirlenmesi insülin direnci gelişiminin
patogenezinin ortaya çıkarılması açısından oldukça
önem taşımaktadır (6, 20, 21).
İnsülinle İndüklenen IRS1 Ser/Thr Fosforilasyonu
Bu grup IRS kinazlar, insülinle uyarılan sinyalin
alt elemanlarını içermektedir. İnsülin uyarımlı IRS
kinazların etkilerinin, PI3K inhibitörleri tarafından
ortadan kaldırıldığı görülmüştür. Bu sayede PI3K
yolağının alt elemanlarının, IRS1 fonksiyonunun negatif
regülatörleri olduğu ortaya çıkarılmıştır (22).
İnsülin uyarımına bağlı olarak IRS1 Ser/Thr
fosforilasyonu gerçekleştiren IRS kinazların başında
mTOR ve S6K gelmektedir. mTORC1 ve S6K, IRS1’i
sırasıyla S312, S616, S636 ve S307, S527, S270, S1101
bölgelerinden fosforilasyona uğratmaktadırlar. Bu
fosforilasyonların IRS1 tirozin fosforilasyonunu inhibe
ettiği gösterilmiştir (23, 24).

Son yıllarda bir çok çalışma “IRS1 kinazlar” üzerine
yoğunlaşmıştır. IRS1 kinazlar genel olarak iki gruba

S6K’ in insülin sinyalinin regülasyonundaki fizyolojik
önemi S6K -/- modeller ile gösterilmiştir. Yüksek yağlı
diyetle (HFD) beslenen S6K-/- farelerin IR’yi tam aktive
edemedikleri saptansa da hayvanların insülin direnci
geliştirmediği belirlenmiştir. Bunun nedeni ise IR’nin alt
sinyal elemanlarının, insülin sinyal akışını hızlandırarak
durumu telafi etmesidir (25). Bu farelerin adipoz
dokularında S307, S636 ve karaciğer dokularında
S1101 bölgelerinin fosforilasyonunda azalma olduğu
görülmüştür. Buna karşın, HFD ile beslenen yabanıl
tip farelerin insülin direnci geliştirdiği ve IR ile birlikte
alt elemanlarının da aktivasyonlarında azalma olduğu
saptanmıştır. Yabanıl tip hayvanların IRS1 S636 ve S307
pozisyonlarında fosforilasyon artışı görülmüştür (26).
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Protein kinaz B (AKT)’nin IRS kinaz olarak etkisi hem
pozitif hem negatif yöndedir. Membran lokalize AKT’yi
ektopik eksprese eden CHO-T hücrelerinin 1 saatten
daha uzun süreli insülin muamelerinde IRS1 tirozin
fosforilasyonunun kalıcı duruma geçerek sabitlendiği
ancak 2 dk. insülin muamelesinde böyle bir etkinin
görülmediği ortaya çıkarılmıştır (27). Başka bir çalışmada
ise IRS1’in AKT bağımlı S629 fosforilasyonunun IRS1
tirozin fosforilasyonuna ve p85’e bağlanmasına yardım
ettiği saptanmıştır. Bu bölge ratlarda bulunmamaktadır.
Ayrıca bu bölgenin fosforilasyonunun mTORC1 ve
ERK1/2’nin hedefi olan S636 fosforilasyonunu da
azalttığı belirlenmiştir (28). S629 fosforilasyonun insülin
sinyali üzerindeki pozitif etkisine karşın S527’nin AKT
tarafından fosforilasyonunun sinyal üzerinde negatif
etki yarattığı saptanmıştır. S527 fosforilasyonunun
HEK293 hücrelerinde IRS1’in tirozin fosforilasyonunu
azalttığı ve IRS1 - PI3K etkileşimini engellediği ortaya
çıkarılmıştır. Ayrıca bu fosforilasyonun sağlıklı bireylerin
kas dokusunda hiperinsülinemik klamp süresince de
artış gösterdiği saptanmıştır (29, 30).
İnsülin
uyarımlı
ERK1/2
aktivasyonları,
bu
kinazları metabolik hastalıklarda, kronik IRS Ser/
Thr fosforilasyonu açısından iyi bir aday haline
getirmektedir. Yapılan çalışmalarda insülin indüklü
ERK1/2 aktivasyonunun artmasının HFD ile beslenen
bireylerin adipositlerinde hücreleri insüline daha
duyarlı hale getirdiği görülmüştür. Bunun nedeni olarak
ERK aktivasyonunun adipositlerin büyümesine katkıda
bulunması gösterilmiştir. Bu durumu destekleyici
nitelikte HFD ile beslenen ERK1-/- farelerde beyaz yağ
dokusu kitlesinde azalma ve insüline olan duyarlılıkta
artış olduğu saptanmıştır. Bu verilerden yola çıkarak
ERK1/2’nin lipolizisi indüklediği ve insülin direncine
neden olabildiği söylenebilmektedir (31-33). Ayrıca,
ERK1/2-aracılı IRS1 S616 fosforilasyonunun vasküler
endotel hücrelerinde anjiotensin II aracılı nitrik oksit
sentetaz aktivasyonunu da bozduğu ortaya çıkarılmıştır
(34). ERK bağımlı IRS1 fosforilasyonunun patolojik
etkileri üzerine gerçekleştirilen tüm in vitro ve in vivo
çalışmalara ek olarak Tip 2 diyabetli bireylerin kas
hücrelerinde S636 fosforilasyonunda artış olduğu
görülmüştür. Bu bölgenin fosforilasyon seviyesinin,
ERK1/2 aktivitesinin kimyasal olarak baskılandığında
ise azaldığı gözlemlenmiştir (35, 36).
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Hücresel Stres ve İnsülin Direnci Uyaranları Tarafından
İndüklenen IRS1 Ser/Thr Fosforilasyonu
Fizyolojik koşullar altında insülin sinyal yolağında,
insülin etkisinin regülasyonunun sağlandığı bir çok
hücresel kontrol bölgesi olmasının yanında insülin
direncinde IRS sinyali dengede değildir. Bunun nedeni
insülin direnci durumunda hiperinsülineminin sürekli
devam etmesi ve insülinden bağımsız geri bildirim
yolaklarının da devreye girmesidir. Bu süreç ilerledikçe
lipid ve inflamasyonla ilişkili yolaklar da IRS sinyaliyle
etkileşime girmeye başlamaktadır. Böylece, IRS1
Ser/Thr fosforilasyonu aracılı insülin sinyal yolağı
regülasyonunda, bir çok enzim IRS1’i aynı veya farklı
bölgelerden fosforile ederek patolojik durumun
gelişimine sebep olmaktadır (21, 37, 38).
mTOR ve S6K, insülin bağımlı ve normal fizyolojik koşullar
altında insülin sinyalini geri bildirim mekanizması
aracılığıyla kontrol etmekteydi. Ancak insülin direnci
gibi patolojik durumlar altında insülinden bağımsız
olarak da aktive olabilmektedirler (39). Bu yolak
aminoasit ve glukoz gibi besinlere karşı oldukça hassas
bir yolaktır. Nitekim besin alımının artışı durumunda
insülin duyarlılığında belirgin derecede azalma
meydana gelmektedir (40). Yapılan çalışmalarda,
hücrelerin yüksek glukoz ve lösin ile muamelesi
sonucunda bu yolağın aktive olduğu ve IRS1’i S307
ve S1101 pozisyonlarından fosforile ettiği saptanmıştır
(41). Benzer şekilde mTOR inhibitörleri olan TSC1/TSC2
ekspresyonu baskılanmış fare embriyonik fibroblast
hücrelerinde, artan mTOR aktivasyonuna paralel
olarak insülin direnci geliştiği de gözlemlenmiştir
(42). Bu hücrelerde IRS1’in S307, S312, S616 ve S636
fosforilasyonlarında artış saptanmıştır (23). mTOR
ve S6K yolağı aminoasit ve glukoz gibi besinler için
bir sensör durumundadır. Dolayısıyla, besinlerin aşırı
tüketimine bağlı olarak aktif hale gelmekte ve IRS1 Ser/
Thr fosforilasyonunu gerçekleştirerek insülin direncine
sebep olmaktadır (23). Bu açıdan bakıldığında mTOR
inhibisyonu tedavi için bir hedef gibi gözükse de
uzun süreli mTOR inhibitörü Rapamycin kullanımının
insülin direncini artırdığı görülmüştür (43). Bunun
nedeninin ise yüksek enerjili diyete bağlı olarak kas ve
adacıklarda stresle aktive olan enzimlerin miktarındaki
artış olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla bu yolağın
hem aktivasyonu hem de inhibisyonu farklı yolaklar
üzerinden insülin direncine sebep olmaktadır (44).
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İnsülin direnci gelişiminde en önemli etkenlerden bir
tanesi inflamasyondur (45). İnflamasyon yolaklarının
aktivitesine neden olan TNFα, IL-1 ve IL-6 gibi
proinflamatuar sitokinler insülin duyarlılığının
azalmasına neden olmaktadır. Bunun nedeni bu
sitokinler tarafından aktive edilen ERK, JNK ve IKK
enzimlerinin IRS1 Ser/Thr fosforilasyonu yaparak
insülin sinyal yolağını baskılamasıdır (38).
TNFα insülin sinyali üzerindeki negatif etkisini, JNK
aktivasyonu aracılığıyla IRS1 S307 fosforilasyonu ile
gerçekleştirmektedir. Bu fosforilasyon bölgesinin
fosforile edilemeyen alanin aminoasiti ile değiştirilmesi
durumunda TNFα’ nın negatif etkisi ortadan kalktığı
görülmüştür (46). Benzer şekilde JNK aktivitesinin
hayvanlarda inhibitör peptidler ya da hücre kültürü
ortamında dominant negatif JNK ekspresyon ile
engellendiği durumlarda insülin sinyalinin normale
dönmesi söz konusudur (47).
Tip 2 diyabetli hastalarının dolaşımında, iskelet kasında
ve adipoz dokusunda TNFα konsantrasyonu yüksek
olduğu görülmüştür. Ayrıca sağlıklı bireylere TNFα
infüzyonu durumunda da insülin direncinin geliştiği
gösterilmiştir (48). Kaslarda TNFα aktivasyonu, yukarıda
belirtilen yolakların yanı sıra S6K, ERK1/2 gibi bir çok
kinazın aktivasyonuna da sebep olmaktadır. Yapılan
çalışmada böyle bir durumda S307 fosforilasyonunda
artış saptanamazken, IRS1 tirozin fosforilasyonunun
azaldığı görülmüştür. Bunun nedeninin ise TNFα infüze
edilmiş bireylerde artan IRS1 S636 fosforilasyonu
olduğu düşünülmektedir (48).
İnsülin direnci gelişimine katkıda bulunan çevresel
faktörlerden bir tanesi de vücutta artış gösteren
lipid türevleridir (49). Genellikle diyetlerde
bulunan doymamış uzun zincirli yağ asitlerinin JNK
aktivasyonuna etkisinin olmadığı gözlenirken, palmitat
gibi doymuş yağ asitlerinin JNK aktivasyonuna ve IRS1
S312 fosforilasyonuna neden olduğu gösterilmiştir
. Ayrıca seramidlerin de hem besin yolağı üzerinden
hem de JNK, IKK, NFkB ve TNFα aracılı IRS1 S312
fosforilasyonunu artırarak insülin direncine neden
olduğu saptanmıştır (4, 38).
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SONUÇ
Tüm bu veriler göz önüne alındığında, IRS1 Ser/
Thr fosforilasyonunun, dışarıdan gelen uyarılara ve
uyaranlara bağlı olarak regüle edildiği söylenebilir.
IRS1’ in bu regülasyonu bir çok metabolik yolağın ortak
noktasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla IRS1 üzerinde
fosforilasyona uğrayan bölgelerinin, uyaranlarının ve
etkilerinin belirlenmesi insülin direncinin moleküler
patogenezinin ortaya konabilmesi açısından oldukça
önemlidir.
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PREMATÜRE VE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI
BEBEKLERDE BCG AŞILAMASI
BCG Vaccination in Preterm and Low Birth Weight Infants
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Tüberküloz dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olarak varlığını devam ettirmektedir. Bacillus Calmette-Guerin (BCG) aşısının koruyuculuğu % 0-80 arasında değişmekle birlikte, dissemine Tüberküloz (TB) ve TB Menenjit insidansını azalttığı için önemini devam ettirmiştir. Dünyada
oldukça farklı BCG aşı programları mevcuttur. BCG aşısının güvenli bir şekilde uygulanabileceği
minimum gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı aşılama takvimlerinde net olarak tanımlanmamıştır.
Bu durum, BCG aşısının preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uygulanmasında sorunlara
neden olmaktadır. Son çalışmalar bu bebeklerde, doğumda veya doğumdan hemen sonra BCG aşı
uygulamasının etkin ve güvenilir olduğuna işaret etmekle birlikte, halen BCG aşısı uygulanması için
minimum gestasyonel yaş ve ağırlık belirlenememiştir. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı Bağışıklama
Programı’nda BCG aşı uygulamasının postnatal 2. ayın sonunda yapılmasını tavsiye etmektedir.
Ancak bu programda, aşının uygulanabileceği minimum vücut ağırlığı ve gestasyonel yaş ile ilgili
açıklama olmaması, farklı kaynaklarda aşının yapılabileceği minimum ağırlık ile ilgili değişik önerilerin yapılması pratik uygulamada karışıklığa yol açmaktadır. Bu derlemede, preterm ve düşük
doğum ağırlıklı (LBW) bebeklerde BCG aşısı uygulaması ile ilgili güncel bilgiler ve son çalışmalar
derlenmiş ve ülkemizdeki güncel aşı uygulama programı ile ilgili öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Prematüre; Düşük doğum ağırlıklı bebek: BCG

Cem TURANOĞLU, Uzm. Dr.

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

Geliş tarihi/Received: 08.01.2018

Keywords: Preterm; Low birth weight, BCG.

Mustafa Ali AKIN, Doç. Dr.
Ayşenur PAÇ KISAARSLAN, Uzm. Dr.

İletişim:
Uzm. Dr. Cem TURANOĞLU
Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Kliniği, Kayseri
Tel: 0 352 336 8884 / 0 533 635 5484
e-mail:

Kabul tarihi/Accepted: 07.08.2018
DOI: 10.16919/bozoktip.375772
Bozok Tıp Derg 2018;8(3):122-27
Bozok Med J 2018;8(3):122-27

122

Bozok Tıp Derg 2018;8(3):122-27
Bozok Med J 2018;8(3):122-27

GİRİŞ
Günümüzde tıp alanındaki tüm gelişmelere rağmen,
Tüberküloz (TB) dünya çapında önemli bir sağlık sorunu
olarak varlığını devam ettirmektedir. Dünya nüfusunun
yaklaşık üçte birinin Mycobacterium Tuberculosis basili
ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca her
yıl 9,8 milyon yeni aktif TB hastası eklenmektedir (1).
Dünya Tüberküloz yükünün büyük bir kısmı 22 ülkede
bulunmakla birlikte, toplumsal göçler ve uluslararası
seyahatler bu hastalığın eliminasyonunu güç hale
getirmektedir (1-4). Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ)
2015 yılında yayınladığı global Tüberküloz raporuna
göre Türkiye’nin 2014 yılı TB prevalans hızı yüz binde
22, insidans hızı yüz binde 18, mortalite hızı yüz binde
0,62’dir. Ülkemiz, DSÖ kriterlerine göre eliminasyon
fazına girmiştir (5).
BCG Aşısı ve Dünyadaki Uygulamaları
1921 yılında uygulanmaya başlanan Bacillus CalmetteGuerin (BCG) aşısı virülansı azaltılmış canlı bir aşıdır.
TB için ruhsatlı tek aşı olup DSÖ’nün genişletilmiş
aşı programının bir parçası olarak 1974’ten bu yana
4 milyardan fazla dozda uygulanmıştır (6). BCG'nin
neden olduğu bağışıklığın nitel ve nicel belirleyicileri
tam bilinmemektedir. M.Tuberculosis enfeksiyonu ve
TB hastalığına karşı doğal konak koruması hakkındaki
bilgiler de eksiktir. İnterlökin12/İnterferon-gamma (IL12/IFN-γ) yolağının genetik mutasyonları varlığında
mikobakteriyal hastalık riskinin belirgin olarak artması
ve tedavi edilmemiş, ilerlemiş HIV hastalarında TB
hastalığı riskinin artmış olması , CD4+ T Lenfosit
cevabının savunmada temel etmen olduğunu ortaya
koymaktadır (7-9). Bu nedenle TB aşısı ile ilgili çabalar
ağırlıklı olarak tip 1 sitokinler olarak da adlandırılan
IFN-γ, IL-2 ve tümör nekroz faktör-α (TNF-α) üretimi
ile indüklenen CD4+ T hücre cevabı
modeline
dayanmaktadır (6).
Yapılan çalışmalarda aşının etkinliği ile ilgili çok farklı
sonuçlar elde edilmiştir. Koruyuculuğu % 0-80 arasında
değişmekle birlikte aşılanan çocuklarda, dissemine TB
ve TB Menenjiti insidansını azaltması aşının önemini
devam ettirmiştir (10,11). BCG'nin etkinliği hakkında
yapılan çalışmalarda çok farklı sonuçların elde edilmesi;
• Çalışmalar arasındaki metodolojik ve istatistiksel
varyasyonlar,
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• Nontüberküloz Mycobacterium basilleri ile etkileşim
sonucu BCG aşısı tarafından elde edilen bağışıklığın
artması veya azalması,
• Farklı laboratuvarlarda üretilen BCG suşlarının farklı
olması nedeniyle aşıya karşı gelişen immün yanıtın
değişken olması,
• Çalışmalara dahil edilen popülasyonlardaki genetik
farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir (12).
Dünyada oldukça farklı BCG aşılama programları
mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada,
İtalya, Belçika ve Hollanda hiçbir zaman ulusal BCG
aşılama programı uygulamamış, sadece seçilmiş
vakaları aşılamışlardır. Günümüzde Avrupa’da ulusal
BCG aşı programı uygulayan ülkeler sadece İrlanda
ve Portekiz'dir. BCG aşı programını uygulayan ülkeler
arasında doz sayısı ve uygulanma yaşları arasında
da farklılıklar bulunmaktadır (13). DSÖ, TB yükünün
yüksek olduğu ülkelerde BCG aşısının doğumdan
sonraki en kısa dönemde tek doz verilmesini tavsiye
etmektedir (14).
Ülkemizde BCG aşısı uygulamaları
BCG aşısı ülkemizde ilk olarak 1951 yılında birinci
dozu doğar doğmaz olmak üzere 4 doz uygulanmaya
başlanmıştır. Daha sonra üçüncü ve dördüncü dozların
hedeflenen nüfusun ancak %10’una yapılabiliyor
olması ve tekrarlayan dozların düşük etkisi nedeni
ile 1997 yılında iki doza indirilmiştir. BCG aşısınının
komplikasyonlarının daha az ve immün yanıtın daha
iyi olması ve aşıyı intradermal uygulamanın zorluğu
nedeniyle aynı tarihlerde ulusal aşı programındaki
ilk dozun uygulanması yenidoğan döneminden
ikinci aya alınmıştır. Son olarak 2006 yılında, rapel
dozun etkisinin tartışmalı olması nedeniyle tek doza
indirilmiştir (15-17). Her ne kadar aşı, etkinliğinin daha
yüksek olduğunu destekleyen çalışmalar nedeniyle
yenidoğan döneminden 2. ayın sonuna çekilmiş olsa
da, bunun aksine doğumda yapılan BCG aşısının daha
etkili olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır.
Ülkemizde 2010 yılında, 19 sağlıklı term bebek üzerinde
yapılan çift kör randomize çalışmada bir grup bebeğe
doğumda, diğer gruptaki bebeklere de doğumun
ikinci ayında BCG aşısı uygulanmıştır (18). Tüm
bebeklere 8. ayda pürifiye protein derivesi (PPD) ile
Tüberkülin cilt testi (TCT) uygulanmıştır. Her iki grupta
PPD cevabı açısından anlamlı fark bulunamamıştır.
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Ancak, doğumda BCG uygulanan infantlarda PPD ile
uyarılan IFN-γ ve IL-10 düzeyleri, ikinci ayda aşılanan
infantlara göre daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak
BCG aşısının doğumdan hemen sonra yapılmasını ve
ertelenmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Sağlık Bakanlığı’nın 13.03.2009 tarihinde yayınladığı
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi’nde ‘’Aşı
Uygulamalarında Genel Kurallar’’ başlığı altında BCG
aşısı ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir;
• BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir, ancak
uygulama kolaylığı, daha az komplikasyon olması
ve immünitenin daha kuvvetli gelişmesi için 2 ayı
doldurduğunda uygulanmalıdır.
• BCG aşısı, 3. aydan sonra yapılacaksa ppd ile TCT
yapıldıktan sonra sonucuna göre uygulanır.
• BCG aşılaması ile ilgili olarak;
• Kayıtlara göre BCG yapıldığı bilinen çocuklarda (skar
görülsün veya görülmesin) ve BCG skarı bulunan
çocuklarda herhangi bir yaşta kontrol amacıyla TCT
yapılmasına gerek yoktur ve bunun sonucuna göre BCG
uygulaması gerekli değildir.
• 6 yaş üzerinde hiç aşılanmamış çocukta BCG gerekli
değildir.
• 6 yaş altında BCG yapılmamış olan çocukta TCT
sonucuna göre gerekiyorsa BCG uygulanır (19).
Premature ve düşük doğum ağrlıklı bebeklerde BCG
aşılaması
Zamanında doğmuş sağlıklı bebeklere BCG aşısı yapılması
hakkında dünyada birçok farklı aşı şeması bulunurken
prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde
bir fikir birliğinin olmasını beklemek fazla iyimser
olacaktır. BCG aşısının güvenli bir şekilde verilebileceği
minimum gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı, aşılama
takvimlerinde net olarak tanımlanmamıştır. Bu nedenle
birçok sağlık çalışanı BCG aşısını preterm ve düşük
doğum ağırlıklı bebeğe uygulamaktan kaçınmaktadır.
Bir çalışmada düşük doğum ağırlıklı (LBW) infantlarda
BCG ile aşılanmama oranlarının term infantlara
göre 1.5-3 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir (20).
Sağlık Bakanlığının güncel Genişletilmiş Bağışıklama
Programı Genelgesi’nde BCG aşısının prematüre veya
düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uygulanması ile ilgili
açıklama yapılmamıştır. Bazı ülkelerde 2000 g altındaki
infantlara BCG aşısı uygulanmamaktadır (21).
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Prematürelerde BCG aşısının etkinliğini araştıran ilk
çalışmalardan biri 1985 yılında Nijerya’da yapılmıştır
(22). Bu çalışmada gestasyonel yaşa uygun ağırlıktaki
(AGA) infantlar üç gruba ayrılmış ve ilk gruba 12
preterm infant, ikinci gruba 15 term infant, üçüncü
gruba ise 8 preterm infant dahil edilmiştir. Preterm
infantların yaşları 32-36 gestasyonel hafta aralığında
idi. Birinci ve ikinci gruba aşı doğumda yapılırken,
üçüncü gruba doğumdan sonraki 4-8. hafta aralığında
yapılmıştır. Aşının etkinliği, uygulamadan 8 hafta sonra
TCT ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak her üç grup
arasında TCT pozitifliğinin (%83, %93 ve %88) benzer
olduğu, hiçbir infantta komplikasyon ortaya çıkmadığı
gözlemlenmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar 32-36
gestasyon hafta aralığında AGA infantların doğumda
aşılanmalarının etkili olduğunu söylemişlerdir.
Ancak, 1993 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde
gestasyonel yaşı 26-37 hafta arasında olan 101
preterm infanta doğumda BCG aşısı yapılmış, aşıdan
sonraki 2-4 ay arasında skar oluşumu ve TCT cevabı ile
etkinlik değerlendirilmiştir (23). İnfantların %32’sinde
skar negatifken, %31’inde TCT negatif idi. Ayrıca
infantlar doğum yaşına göre 32 gestasyonel haftadan
önce ve sonra olmak üzere iki gruba ayrıldığında her iki
grup arasında skar oluşumu ve TCT pozitifliği açısından
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuçlara göre daha
kapsamlı çalışmalar yapılmadan, preterm infantlara
doğumda BCG aşısının endike olmadığını ifade
etmişlerdir . Yine aynı ülkede, 5 yıl sonra yapılan ikinci
bir çalışmada preterm infantlarla karşılaştırıldığında,
BCG aşısı sonrasında term bebeklerde BCG skarı
oluşumu ve PPD endurasyon pozitifliğinin daha yüksek
bulunması nedeni ile 33 gestasyonel hafta altındaki
infantların BCG ile rutin olarak aşılanmaması gerektiğini
belirtmişlerdir (24).
Brezilya’da Ferreira ve ark. 1996 yılında yayınladıkları
bir çalışmada, sağlıklı term bebeklerle, düşük doğum
ağırlıklı (2000-2500 g) term bebekler arasında
doğumdan hemen sonra yapılan BCG aşısının etkinliğini
karşılaştırmışlardır (25). Sonuçta her iki grup arasında
aşı skarı oluşumu ve TCT’ye karşı oluşan hücresel
immün yanıtta anlamlı bir farklılık tespit edilememiş
ve düşük doğum ağırlıklı infantların da BCG programına
dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Meksika‘da
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2000-2002 yılları arasında, gestasyonel yaş ortalaması
32,1 hafta (30-34.2 ) ve ortalama doğum ağırlığı 1635 g
(1450-1800 ) olan 50 prematür infant ile 50 term infantın
karşılaştırıldığı bir çalışma yapılmıştır. Aşı uygulaması
prematürelerde ortalama postnatal 10. günde iken
term infantlarda 1. günde yapılmıştır. Çalışmayı her
iki gruptan 42’şer infant tamamlayabilmiştir. Her iki
grup BCG skarı ve TCT cevabı yönünden karşılaştırılmış
preterm ve term infantların BCG aşısı sonrası PPD
cevabının benzer olduğu bulunmuştur (26).
Yine 2002 yılında Hindistan’da yapılan başka bir
çalışmada 90 term ve 53 preterm infanta doğumdan
sonraki ilk 7 gün içinde BCG aşısı uygulanmıştır.
Preterm infantların yaşı gestasyonel 31-36 hafta
arasında iken bunlardan 31’i 2000 g altında ağırlığa
sahipti. Aşıdan sonraki 4,6,8,10 ve 12. haftalarda
sadece aşı yeri reaksiyonu değerlendirilmiştir. Sonuçta
12. hafta sonunda skar oluşumu açısından anlamlı bir
fark bulunmamıştır (27).
Ülkemizde 2006 yılında Okan ve ark. tarafından yapılan
bir çalışmada 35 prematür bebeğe (<35 gestasyonel
hafta) doğumdan sonraki 2-3. ayda 0,05 ml BCG (Serum
Institute of India ) aşısı yapılmış, aşıdan 8-12 hafta
sonra da TCT yapılmıştır (28). İnfantların doğum ağırlığı
ortalama 1650 g (1000-2300) iken ortalama gestasyonel
yaş ise 32.4 hafta (28-35 ) idi. Ancak aşılama sırasında
ortalama ağırlık 3888 g (2000-5000) iken postmenstrual
yaş ise 44,1 hafta idi. TCT 15 bebekte negatif iken
(bu bebeklerin üçünde BCG reaksiyonu da yoktu) 20
bebekte pozitif bulunmuştur. Tüberkülin cevabı negatif
ve pozitif olan bebekler karşılaştırıldığında; pozitif olan
grupta, BCG aşısı ve TCT anındaki ortalama ağırlıkları
anlamlı derecede yüksek bulunurken, cinsiyet, doğum
ağırlığı, gestasyonel yaş, intrauterine gelişme karekteri
BCG ve TCT anındaki postnatal yaş açısından anlamlı
fark yoktu. Sonuç olarak sağlıklı preterm infantların
yaşamın 2-3. ayında aşılanmalarının güvenli ve yüksek
oranda TCT konversiyonu ile birlikte BCG reaksiyonunu
cevabı oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca pozitif
TCT cevabının preterm infantlarda kilo alımı ile ilişkili
olduğunu belirtmekle birlikte aşılama için gereken
minimum ağırlık ile ilgili tavsiye yapılmamıştır.
Yakın zamanda yine Hindistan’da yapılan bir çalışma
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gerek örneklem büyüklüğü gerekse ülkemizde
prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklere BCG
aşılamasında net olmayan hususlara ışık tutacak
niteliktedir. Saroha ve ark. gestasyonel yaşı 31-33
hafta arasında olan 180 preterm infantı eşit iki gruba
ayırmışlardır (29). Ortalama doğum ağırlıkları Grup
1 ve Grup 2 için sırası ile 1618±160 g ve 1470±220
g idi. İlk gruba BCG aşısı doğumda, ikinci gruba ise
postkonsepsiyonel 34. haftada yapılmıştır. Çalışmanın
hedeflerini, iki grubu aşı sonrası 6.ayda TCT testi ile
karşılaştırmak ve her iki grup arasında; TCT’ye cevap
vermeyen infantlarda IFN-γ seviyesi, aşılamadan
sonraki 6, 10 ve 14. haftalarda ve 6. ayda lokal
BCG reaksiyonları ve BCG aşısının komplikasyonları
açısından karşılaştırılması olarak belirlemişlerdir.
Birinci grupta 69, ikinci grupta ise 48 infant çalışmayı
tamamlamıştır. BCG aşısından 6 ay sonra PPD cevabı
oranları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (grup 1:
%39,1 iken grup 2: %37,5) BCG skar oluşumu oranı da
benzer bulunmuştur(% 94,2’ye karşı % 89,5). TCT’nin
negatif olduğu infantlarda ölçülen IFN-γ düzeyleri her
iki grubun yarısında belirgin artmıştır. Sonuç olarak
skar formasyonu ve pozitif TCT’yi içeren lokal BCG
reaksiyonu ve aşı sonrasında IFN-γ artışının işaret
ettiği hücresel immünite gelişim oranları Grup 1 için
% 98,5 ve Grup 2 için de % 97,9 olarak bulunmuştur.
Aşının komplikasyonlarına bakıldığında, sadece her
iki guptan 2 infantta sol aksiler lenfadenit geliştiği
gözlemlenmiştir. Sonuç olarak 31-33 gestasyonel
haftalık preterm infantlarda BCG aşı uygulamasının
etkili ve güvenli olduğu sonucuna varılmıştır.
Yukarıda özetlenen çalışmalarda;
- değişik örneklem büyüklüğü,
-aşılama anındaki gestasyonel yaş ve ağırlıkların farklı
olması
-aşının etkinliğini ölçmede kullanılan farklı kriterler,
yöntem ve teknikler,
-farklı aşı suşları ve uygulama dozları,
-çalışmalara dahil etme ve hariç tutma kriterlerinin
farklı olması,
gibi sorunlar farklı sonuçlar elde edilmesine neden
olmuş olabilir. Son çalışmalar prematür ve düşük
doğum ağırlıklı bebeklerde, doğumda veya doğumdan
hemen sonra BCG aşı uygulamasının etkin ve güvenilir
olduğuna işaret etmekle birlikte, bugün için preterm
infantlarda BCG aşısı uygulanması için minimum
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gestasyonel yaş ve ağırlık tesbitinin kesin sınırlarla
çizilmesi henüz mümkün görünmemektedir.
Ülkemizde ikinci ayın sonunda uygulanan BCG aşısı
için, ilgili genelgede minimum ağırlık ve gestasyonel
yaş ile ilgili bir sınır bulunmamaktadır (19). Ancak
Türk Neonatoloji Derneği’nin Yüksek Riskli Bebeklere
Yaklaşım ve İzlem Rehberin’de preterm bebeklerde
BCG aşısı ile ilgili öneri yapılmıştır. Bu rehberde ‘’BCG
aşısı: 34 haftadan sonra doğan bebeklerde kronolojik
yaşa göre aşılanır. Gestasyonel 34. haftadan önce
doğan prematüre bebekler için doğumdan sonra
postkonsepsiyonel 34 haftayı doldurduktan ve takvim
yaşı en az 2 ay olduktan sonra ve 2000 grama ulaşmış
olması şartıyla uygulanır.’’ denilmektedir (30). Bununla
birlikte Okan ve ark. tarafından yapılan çalışmada da
görüleceği gibi postnatal ikinci ayın sonunda preterm
infantların tamamına yakını zaten 34. postkonsepsiyonel
haftayı ve 2000 g ağırlığı geçmektedir. Ükemizde son
zamanlarda yayınlanan bir derlemede BCG aşısının
3000 gram altında uygulanmaması tavsiyesi de göze
çarpmaktadır (31). Ancak postnatal ikinci ayın sonunda
3000 g’a ulaşamayan preterm infantların olabileceği
unutulmamalıdır. Postnatal 3. aydan sonra da TCT
sonucuna göre aşılamaya karar verilmesi nedeni
ile süreç uzayacak, belki de BCG aşısı atlanacaktır.
Malnutrisyon, immünyetmezlik ve viral enfeksiyonların
TCT’yi baskılayacağı, Tüberküloz dışı Mycobacteriler
ile çapraz reaksiyon sonucu testin yalancı pozitif
çıkabileceği düşünülürse olay daha da karmaşık hale
gelecektir.
Sonuç olarak, son yapılan çalışmalar ışığında postnatal
2. ayın sonunda vücut ağırlığı ve gestasyonel yaşa
bakılmaksızın tüm infantlara BCG aşısının yapılmasının
güvenilir ve etkili olacağı söylenebilir. Bununla birlikte
Sağlık Bakanlığı tarafından Bağışıklama Programı
Genelgesine ‘’ Postnatal ikinci ayın sonunda gestasyonel
yaş ve vücut ağırlığına bakılmaksızın BCG aşısı
uygulanır’’ ifadesinin eklenmesi, farklı uygulamaların
ve tereddütlerin önüne geçecektir.
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Cavernous Lymphangioma of the Uterine Cervix
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Lenfanjiyomlar lenfatik sistemin nadir görülen benign proliferasyonlarıdır. Genel olarak üç tip kabul edilmiştir: sirkumskriptum (ya da kapiller), kavernöz ve kistik. Biz 54 yaşındaki kadında servikste kavernöz lenfanjioma olgusunu sunuyoruz. 54 yaşındaki kadın kadın hastalıkları ve doğum
kliniğine başvurdu. Uterine myoma nedeniyle, total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi uygulandı. Ameliyat materyali patoloji bölümüne gönderildi. Makroskopik değerlendirmede, serviks kesit yüzeyinde çok sayıda siyahımsı renkte kavitasyonlar ortaya çıktı. Mikroskobik incelemede, lenfatik sıvı içeren kavernöz lenfatik alanlardan oluşan kavernöz lenfanjiom
gözlendi. İmmünhistokimyasal olarak, faktör VIII, CD34, SMA, D2-40 lenfatik endotelinde pozitifti.
Kavernöz lenfanjiyom, kadınlarda servikste görülmesi nadir bir lezyondur. Bizim olgumuzda olduğu gibi, serviks ya da kadın genital sistemde başka bir bölgenin vasküler lezyonları histerektomi
materyallerinde tesadüfen tespit edilebilir.
Anahtar Sözcükler: Lenfanjioma; Uterine serviks; Genital trakt.
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ABSTRACT
Lymphangiomas are rare benign proliferations of the lymphatic system. Three types are
generally acknowledged: circumscriptum (or capillary), cavernous, and cystic. We present a
case of cavernous lymphangioma of the cervix in a 54-years-old female. A 54-years-old woman
presented to the department of obstetrics and gynecology. For uterine myoma, she underwent
total abdominal histerectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. Operation material was sent
to pathology department. Macroscopic evaluation revealed, cut surface of cervix was blackish
and had many cavities. Microscopic examination showed cavernous lymphangioma; composed
of cavernous lymphatic spaces which contain lymphatic fluid. Immunhistochemically, factor VIII,
CD34, SMA, D2-40 were positive in lymphatic endothelium. Cavernous lymphangioma is a rare
lesion in the cervix of females. To our knowledge, this is one of the few cases documented in
literature. As our case, vascular lesions of cervix or another site of female genital tract can be
detected coincidentally at histerectomy materials.
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INTRODUCTION
Lymphangiomas are rare benign proliferations of the
lymphatic system. These malformations can occur
at any age and may involve any part of the body, but
90% occur in children less than 2 years of age and
involve the head and neck. These malformations are
either congenital or acquired. Lymphangiomas have
traditionally been classified into three subtypes:
capillary (circumscriptum), cavernous and cystic.
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cavernous lymphatic spaces which contain lymphatic
fluid (Figure 1-2).
Figure 1: Endoservical glands and lymphatic spaces (H&E, X40).

Cavernous lymphangiomas are composed of dilated
lymphatic
channels,
characteristically
invade
surrounding tissues.
Cavernous lymphangioma is an uncommon lesion in
the uterine cervix of females. Only a few cases have
been documented in literature.
Figure 2: Cavernous lymphatic spaces (H&E, X100).

We present a case of cavernous lymphangioma of the
cervix in a 54 years old female.

CASE REPORT
A 54-year-old woman had admitted to gynecology
outpatient clinics of Abant Izzet Baysal University
Hospital. She had an obstetric history of 3 gestations,
2 resulted with birth, 1 with ectopic pregnancy. Also
she had medical history of asthma, hypertension,
cholecystectomy and ectopic pregnancy operations.
She had complaints frequent urination. Pelvic
examination revealed an intramural myoma and
surgery was planned. Tumor markers were within
normal range. The patient had undergone total
abdominal hysterectomy and bilateral salpingooophorectomy operation.

Immunohistochemically, Factor VIII, CD34, SMA and
D2-40 were positive in lymphatic endothelium (Figure
3-5).
Figure 3: SMA+ lymphatic endothelium (X200).

At macroscopic examination uterus was 105x65x55 mm
in dimensions and 191 grams in weight. In the same
container, with the uterus, there was myomectomy
material which was 11x8x8 cm in dimensions and 375
grams in weight.
Cut surface of cervix had milimetric cavities and its
colour was blackish.
In microscopic examination sections of the cervix
showed cavernous lymphangioma composed of
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Figure 4: D2-40+ lymphatic endothelium (X200).

Figure 5: CD34+ lymphatic endothelium (X200).

DISCUSSION
Lymphangiomas are relatively uncommon lesions,
more so in the uterine cervix, where they are very rare.
Some authorities regard lymphangiomas to be true
neoplasms that are capable of local agressive behavior,
but overall they are benign (1).
By contrast, others believe that lymphangiomas are
hamartomatous malformations that result from the
failure of the lymphatic system to communicate
with the venous system. They may result from
trauma, inflammation or lymphatic obstruction.
Another closely related view is that lymphangiomas
represent sequestrated lymphatic tissue that fails to
communicate normally with the lymphatic system.
According to these latter two hypotheses, abnormal
rests of lymphatic tissue possess some capacity to
proliferate and accumulate vast quantities of fluid,
accounting for their cystic appearance (1).
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It may even be that, our case had a lymphangioma
of the cervix caused by previous surgery, myoma or
chronic inflammation.
Histologically, cavernous lymphangiomas show
numerous narrow spaces containing amorphous
eosinophilic fluid and few lymphocytes and lined by
a monolayer of attenuated endothelial cells. Some of
the channels may contain blood because of secondary
haemorrhage, resulting in misdiagnosis of this lesion
as cavernous hemangioma. However, the presence
of large collections of lymphoid cells in the stroma,
sometimes with lymphoid follicle formation, and
the relatively greater irregularity of the lumina of
the cavernous spaces, tilt the diagnosis in favour of
lymphangioma. Vascular endothelial markers such as
factor VIII- associated antigen, CD 31, CD 34, SMA may
be positive in lymphatic endothelium (1,2).
Andola Uma S and Andola Sainath K, in 10 years
period, reported 11 vascular tumors of the female
genital tract which all were benign vascular neoplasms.
The most common lesion was the hemangioma (five).
Other benign lesions included lymphangioma (two),
lymphangioma circumscriptum (one), chorangioma
(one), angiomyofibroblastoma (one), angiomyxoma
(one). The vascular tumors occured most commonly in
ovary (five), followed by vulva (three), and one each in
cervix, vagina and placenta (3).
In another study, 10 patients with benign vascular
tumors of female genital tract were evaluated over a 4
years period. The presenting complaint was abdominal
pain/mass, postcoital bleeding, and vaginal and
vulval mass. Of these, histologically, all were benign
vascular neoplasms, ranging from hemangioma (five),
lymphangioma (one), lymphangioma circumscriptum
(one) to angiomatosis (two) and arteriovenous
malformation (one). The vascular tumors arised most
commonly in ovary (six), followed by vulva (two) and
one each in cervix and vagina (4).
Gerbie AB et al, in 1955, found only 1 lymphangioma
of the cervix in the literature. A huge hyperthropic
growth of the cervix developed during pregnancy.
Microscopically it was proven to be a lymphangioma (5).
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In a review of 15000 specimens of the female genital
system was examined during 10 years, nine cases of
vascular tumors were found (capillary hemangioma
of the endometrium, capillary and cavernous
hemangioma of the cervix and vulva, angiokeratoma
of the vulva, hemangiosarcoma of the mons pubis) by
Kondi-Pafiti et al. Cavernous lymphangioma wasn’t
identified (6).
In conclusion, cavernous lymphangioma is a rare
lesion in the uterine cervix. As our case, some are
asymptomatic and are found incidentally. Vascular
tumors especially of the cervix, can be difficult to
determine clinically and radiologically. A pathological
examination is necessary in all such cases. Surgical
excision is curative in most of the cases.
“Conflict of interest: None”
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DİKLOFENAK POTASYUMUN ORAL ALIMINA BAĞLI
KOUNİS SENDROMU: OLGU SUNUMU
Kounis Syndrome Due to Oral Intake of Diclofenac
Potassium: A case report
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Allerjik reaksiyonlar, koroner spazm, akut stent trombozu veya inflamatuar sitokinlerin salınması
sonucu koroner plak rüptürü yoluyla akut koroner sendroma neden olabilirler. Bu klinik antite
Kounis Sendromu olarak adlandırılır. 64 yaşında erkek hasta göğüs ağrısı, nefes darlığı, bulantı ve
kusma şikayetleri ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Başvuru öncesinde baş ağrısı için oral
yolla diklofenak kullandığı tespit edildi. Elektrokardiyografisinde(EKG) lateral derivasyonlarda STsegment yükselmesi izlendi. Acil koroner anjiyografide koroner damarlar normaldi. Hastaya anafilaktik reaksiyon teşhisi kondu. Anafilaksi başarıyla tedavi edildikten sonra, ST-segment yükselmeleri çözüldü. Klinisyenler bu sendromun hızlı tanı ve uygun tedavi için farkında olmalıdır.
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Allergic reactions may cause acute coronary syndrome by coronary spasm, acute stent thrombosis
or coronary plaque rupture via releasing of inflammatory cytokines. This clinical entity is
termed as Kounis Syndrome. We encountered a 64-year-old male who admitted to emergency
department of our hospital with complaints of chest pain, shortness of breath, nausea and
vomiting. Before the application, it was found that he used diclofenac orally for headache. His
electrocardiography(ECG) showed ST-segment elevations in lateral derivations. Emergency
coronary angiography revealed normal coronary vessels. He was eventually diagnosed with an
anaphylactic reaction. After successful treatment of anaphylaxis, ST-segment elevations resolved.
Clinicians should be aware of this syndrome for promt recognition and proper treatment.
Keywords: Kounis syndrome; Anaphylaxis; Diclofenac potassium
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INTRODUCTION
Kounis syndrome refers to acute coronary syndromes
of varying degree induced by mast cell activation as
a result of allergic and anaphylactic reactions. This
syndrome was described firstly by Kounis and Zavras
in 1991 (1,2). This allergic reaction leads to coronary
artery vasospasm and/or rupture or erosion of
coronary plaque soon after releasing of inflammatory
cytokines (1). It has a wide clinical spectrum between
angina pectoris and acute myocardial infarction which
may coexist with allergic reactions like hypersensitivity,
anaphylactoid reaction and anaphylaxis (3). A variety
of conditions are responsible for Kounis syndrome such
as environmental exposures and medically used drugs
(4). Diclofenac sodium is a widely used nonsteroidal
antiinflammatory drug in the management of pain, and
it can be found easily as an over-the-counter drug. We
present a case to report that anaphylactic shock and
acute coronary sydrome may be encountered after the
use of this drug.

CASE REPORT
A 64-year-old man was admitted to our emergency
department with complaints of chest pain, shortness
of breath, nausea and vomiting. His blood pressure
and heart rate were 80/50 mmHg and 110 beats per
minute. Body temperature was 36.7 ºC and respiratory
rate 22 breaths per minute. His skin was erythematous.
The patient has no prior coronary artery disease,
diabetes, hypertension and smoking. He did not have
any known allergic disorders such as asthma. He has
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been using oral prednisolon 16 mg (Prednol, Mustafa
Nevzat Pharmaceutical Industry, Istanbul, Turkey)
once a day for sacroiliitis. One hour before admitting
to the hospital, he had used 50 mg diclofenac
potassium (Dolorex; Abdi Ibrahim Pharmaceutical
Industry, Istanbul, Turkey) orally for headache. Initial
electrocardiogram revealed sinus tachycardia and STsegment elevation in D1 and aVL leads with reciprocal
ST depressions in D3 and aVF leads (Figure 1). Creatinin
kinase myocardial band and Troponin I levels were
normal [(0.25 ng/ml (normal value <0.3ng/ml),
7.3U/L(normal value <25 U/L), respectively]. Complete
blood count and other biochemical tests were also
normal. Bedside transthoracic echocardiography
showed lateral and anterolateral wall hypokinesis with
an ejection fraction of 35%. No valve abnormality was
detected. Nasal oxygen, intravenous isotonic saline
and hydrocortisone, subcutaneous adrenalin were
administered according to anaphylaxis treatment
protocol. Emergency coronary angiography was
planned. Coronary angiography demonstrated normal
coronary arteries without any significant lesion
(Figure 2). The angina resolved afterwards. A repeat
electrocardiogram after coronary angiography showed
complete resolution of ST segment elevations and
depressions (Figure 3). Troponin I level rised to 5,3
ng/ml. In the third day of hospitalization, ejection
fraction rised to 50% without any residual wall motion
abnormality and troponin I level returned to its normal
level (0.23ng/ml). He was discharged uneventfully on
the fourth day.

Figure 1. Emergency electrocardiogram showing ST- segment elevations in D1 and aVL with reciprocal STsegment depressions in D3 and aVF.
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Figure 2. Emergency coronary angiography showing nearly normal coronary arteries. A, right anterior oblique
caudal view of left coronary system; B, anterior oblique cranial view of left coronary system; C, left anterior
oblique view of right coronary system.

Figure 3. A repeated electrocardiogram showing complete resolution of ST- segment elevations and
depressions.

DISCUSSION
Here, we presented a case with an anaphylactic
shock and acute coronary sydrome due to ingestion
of diclofenac potassium. Although the patient was
a male and relatively elderly, absence of other wellknown atherosclerotic risk factors such as smoking,
hypertension, diabetes, hyperlipidemia and family
history of coronary artery disease initially led us to think
that acute coronary syndrome was due to ingestion
of diclofenac potassium. Moreover, the time frame
between ingestion of diclofenac potassium and onset
of acute coronary syndrome as well as resolution of STsegment elevations on ECG soon after the treatment
of anaphylactic shock were also in line with our initial
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diagnosis. The patient in our case report did not have
any allergic disorders like asthma but he has been using
oral prednisolon 16 mg once a day for sacroilitis. It may
be proposed that oral prednisolone treatment may
have led to an acute coronary syndrome such as de
novo coronary thrombosis or acceleration of existing
coronary plaques. However, this is unlikely when taking
into consideration normal coronary arteries at coronary
angiography. The patient has diclofenac potassium
allergy. Formerly, he suffered allergic reaction by using
diclofenac potassium. The patient suffered Kounis
syndrome while he was on prednisolon treatment
which is rather interesting. Three types of Kounis
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syndrome have been reported. Type 1 was defined
as normal or nearly normal coronary arteries without
predisposing coronary artery disease risk factors (5).
Type 2 describes patients with nonsignificant coronary
plaques in whom allergic mediators lead to coronary
spasm or infarction. Type 3 was described as stent
trombosis due to allergic mediators (6). According to
this classification, our case was likely type 1 Kounis
syndrome.
Underlying pathogenesis responsible for Kounis
syndrome is the releasing inflammatory mediators
such as histamine, platelet activating factor, tryptase,
cytokines and prostaglandins which eventully lead
to coronary artery spasm and ischemia (1). Kounis
syndrome requires careful selection of various
commonly used drugs. Morphine should be avoided
because it may aggrevate histamine releasing. Betablockers may also cause coronary spasm if alpha
adrenergic action is unopposed (6).
There are several reports citing diclofenac potassiuminduced anaphylactic shock and acute coronary
sydrome (7-10). De groot et al reported a case
with both anaphylaxis and ST-segment elevational
myocardial infarction induced by oral diclofenac intake
in whom non-critical coronary plaques were detected
at angiography (7). Çakar et al reported an elderly
case who suffered an acute coronary syndrome after
oral diclofenac intake and subsequently underwent
coronary stenting (8). Tiwari et al reported a case
who suffered acute coronary syndrome without
anaphylactic shock induced by intarmuscular injection
of diclofenac potassium in whom normal coronary
arteries were found at angiography (9). Lastly, Colak
et al reported a case with only anaphylactic reaction
without acute coronary event due to intramuscular
usage of diclofenac potassium (10). Unique to our case
is that there were both anaphylaxis and ST-segment
elevations induced by oral diclofenac potassium
intake with normal coronary arteries without any
further coronary intervention. Of above mentioned
reports, two are from Turkey, none of which had any
kind of allergic or immonological disorder. This may
be a multifactorial issue including pollen exposure,
undiagnosed autoimmun or allergic disordes or just a
casual relationship.
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CONCLUSION
Early recognition and treatment of this situation is
of paramount importance and therefore clinicians
should keep this sydrome in mind when managing
an anaphylactic reaction with accompanying chest
pain. After successful treatment of anaphylaxis, serial
electrocardiograms should be planned. As mentioned
before, in type 2 form of this syndrome, allergic
reaction may trigger rupture of stable coronary plaque,
at last myocard infarction may occur due to coronary
flow cessation. Therefore physician should perform
emergency coronary angiography when encounter
this type of patient on emergency room. Clinicians
should focus on removal of responsible allergens for
secondary preventation.
The case report has written in an anonymous
characteristic, thus secret and detailed data about the
patient has removed. Editor and reviewers can know
and see these detailed data. These data are backed up
by editor and by reviewers.
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Derin ven trombozu (DVT) derin venöz sistemde bir veya birden fazla venin trombüsle tıkanması
ile gelişip ağrı, şişlik, hassasiyet ve kızarıklık gibi bulgular ile ortaya çıkan tedavi edilmediği taktirde
önemli derecede mortalite ve morbiditeye yol açabilen bir patolojidir. Tedavi seçeneklerinde oral
antikoagülan, düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ve son dönemde kullanıma giren yeni oral
antikoagülan (YOAK) ve farmakomekanik trombektomi işlemi yer almaktadır.
Girişimsel tedaviler akut trombüs vakalarında uygulanmakta iken kronik vakalarda etkinlikleri ne
yazık ki sınırlı kalmakta bu nedenle de kronik olgularda medikal tedavi yine en önemli seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde artan yaşam beklentisi ve nüks oranlarının sonucu olarak
akut ve kronik lezyonların birlikte olduğu vaka sayısı artmıştır.
Kombine vakaların tedavisinde farmakomekanik tedavi ne ölçüde kendine yer bulacaktır? Bu makalemizde kronik zeminde popliteal ven trombozu olan bir hastada akut gelişen iliyak ven trombozuna farmakomekanik trombektomi uygulamamız sonrası elde ettiğimiz olumlu sonuçları paylaşmayı amaçladık.
Anahtar Sözcükler: Farmakomekanik trombektomi; Akut ven trombozu; Kronik ven trombozu;
Trombolitik tedavi

ABSTRACT
Deep venous thrombosis (DVT) is a pathology occuring as a result of the thrombosis of deep venous
system and presenting with pain, edema, tenderness and rash, and has a high risk of morbidity
and mortality in case of inadequate treatment. Oral anticoagulant therapy, low molecular weight
heparin (LMWH), new oral anticoagulant therapy and pharmacomechanical thrombectomy are
the present treatment options for the patients presenting with DVT.
Invasive techniques are mostly applied in acute cases of DVT, and medical therapy still remains
the primer treatment strategy in chronic cases. In recent years due to increasing rates of predicted
survey and recurrent cases acute and chronic forms of DVT have begone to occur simultaneously.
What is the place of pharmacomechanical therapy in chronic DVT cases? In this article it is aimed
to define the beneficial results of a pharmacomechanical thrombectomy application of a patient
presenting with acute iliac vein thrombosis and chronic popliteal vein thrombosis.
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GİRİŞ
Derin ven trombozu (DVT) derin venöz sistemde bir
veya birden fazla venin trombüsle tıkanması sonrası
ağrı, şişlik, hassasiyet ve kızarıklık gibi bulgular ile
ortaya çıkan tedavi edilmediği taktirde pulmoner
tromboembolizm (PTE), venöz ülser, kronik venöz
yetmezlik (KVY), venöz kangren ve posttrombotik
sendrom gibi komplikasyonlara yol açmasıyla halen
günümüzde ciddi bir sağlık problemi olmaya devam
eden bir patolojidir [1,2]. Venöz tromboz dünya
genelinde görülme sıklığı açısından kardiyovasküler
hastalıklar arasında iskemik kalp hastalıkları ve
inmeden sonra üçüncü sırayı almaktadır [3,4].
Takip ve tedavisinde oral antikoagülan (OAK), heparin
gibi medikal ajanlar kullanılmakta olan DVT’lerde ne
yazık ki, uzun vadede posttromboflebitik sendrom
gelişiminde istenilen yüz güldürücü sonuçlar
alınamamıştır. Bu nedenle birçok merkezce daha hızlı
ve etkili yöntemler geliştirme konusunda yapılan
çalışmışlar ile son yıllarda teknolojik ilerlemelere
paralel olarak girişimsel endovenöz trombektomi
yöntemleri geliştirilmiş ve DVT’nin etkin tedavisinde
yüz güldürücü sonuçlar alınmaya başlanmıştır.
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VKİ’ye döküldüğü yere kadar tromboze olduğu
gözlendi.(Şekil 2) Cleaner 7F rotational trombektomi
kateteri ilerletilerek aynı anda trombolitik ajan verildi.
Trombektomi kateteri ile rotasyon işlemi başlatıldı, iliyak
ven boyunca skopi altında radyoopak madde ile damar
lümeninde açılma görüldükçe kateter ilerletilerek
iliyak venin VKİ’ye döküldüğü yere kadar açıldığı
kontrol venografi ile görüldü.(Şekil 3) İşlem sonrasında
hastaya 24 saat süresince 500 ü/saat dozunda heparin
infüzyonu uyğulandı. 24 saat sonra geçiçi vena kava
filtresi çıkarıldı. Sonraki gün hastada DMAH ve OAK
tedavisi başlandı. Kronik trombüs bölgesine girişim
yapılmamasına karşın 24 saat sonra klinik ve fizik
muayene bulgularında düzelme olan hastanın işlem
öncesi sol alt ekstremite uyluk hizasından ölçülen çap
değerinde 3 cm’lik bir düşme olduğu görüldü. Bir ay
sonraki kontrol RDUS tetkikinde iliyak ven lümenin açık
olduğu tespit edildi.

OLGU SUNUMU
Sol bacağında ani başlayan ağrı, şişlik ve sertlik
şikayetleri ile hastanemiz acil servisine başvuran 86
yaşındaki bayan hastada yapılan fizik muayenede sol alt
ekstremite uyluk seviyesinde sağa göre 5 cm çap artışı,
Homan’s testinin pozitif olduğu görüldü. DVT ön tanısı ile
yapılan renkli doppler ultrasonografi (RDUS) tetkikinde
yüzeyel femoral ven ile popliteal ven proksimalinde
kronik trombüs, yüzeyel femoral venden başlayarak
iliyak venin vena kava inferiora (VKİ) döküldüğü yere
kadar ise akut trombüs olduğu saptandı. Akut tromboze
olan segmente farmakomekanik tedaviye karar verildi.
Farmakomekanik trombektomi tekniği: Anjiyografi
ünitesine alınan hastaya sağ femoral venden
ponksiyonla skopi altında girilerek VKİ’ye renal venlerin
altında kalacak şekilde geçici filtre yerleştirildikten
sonra hastaya sol femoral venden seldinger tekniği
ile ponksiyon yapılarak kılavuz tel ilerletildi.(Şekil
1) Kılavuz tel üzerinden 7 F sheat common femoral
vene yerleştirildi. Radyoopak madde verildiğinde
iliyak venin femoral venin proksimalinden başlayarak

Şekil 1. Vena Kava Inferior filtresi (ok)
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antikoagülan (YOAK) tedavileri kullanılmakla birlikte,
zaman içinde girişimsel tedaviler olan farmakomekanik
trombektomi, kateter aracılı tromboliz ve İVC’ye filtre
yerleştirilmesi gibi alternatif tedavi seçeneklerinin
giderek daha sık olarak uygulanmaktadır. Akut ve
subakut DVT tedavisinde mekanik trombektomi
kullanılırken, kronik vakalarda başarı oranının
düşüklüğü nedeniyle tercih edilmemektedir [5,6].

Şekil 2. Konvansiyonel anjiyografi ile gösterilen tromboze
iliak ven (ok)

Bu vakada Cleaner 7F rotational trombektomi
kullanılarak yapılan mekanik işlem akut trombotik
lezyon açılarak işlem başarıyla gerçekleştirildi. Ancak
bu esnada eşzamanlı verilen trombolitik ajanların da
işlemin başarısına anlamlı katkısı olduğu aşikardır.
Günümüzde miks vakalarda görülen artış kombine
tedavilerin kullanılması gereksinimini artırmaktadır.
Düşüncemiz, vakamızda görüldüğü üzere akut
lezyonlar için yapılan girişimsel erken müdahalelerin
dolaylı da olsa eş zamanlı kronik oklüzyonu olan
hastaların kliniklerinin iyileşmesinde faydalı olacağı
yönündedir.
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Anesthetic Manangement of Bullose Lung with Olecranon
Fracture Patient: Usg Guided Infraclaviculer Blokade or
General Anesthesia? Case Report
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Üst ekstremite cerrahisi için genel anestezi veya rejyonel anestezi kullanılabilir, ancak ciddi akciğer hastalıkları olan hastalarda genel anestezi, mortalite ve morbidite artışıyla ilişkilidir. Bu
olgu sunumunda, bilateral büllöz akciğer hastalığı olan ve üst ekstremite cerrahisi geçirecek bir
hastanın ultrasound rehberliğinde yapılan infraklaviküler blokajının sunulması amaçlandı.
Spontan pnömotoraks hikayesi bulunulan, ciddi büllöz akciğer hastası 50 yaşında erkek hasta, sağ olecranon fraktürü nedeniyle hastanemize başvurdu. Ultrasound rehberliğinde ve sinir
stimülatörü kullanılarak infraklaviküler blok uygulaması planlandı ve uygulandı. Herhangi bir
komplikasyon olmadan cerrahi tamamlandı ve hasta servise transfer edildi. Postoperatif analjezik, ameliyattan sonraki 8. Saate kadar gerekli olmadı.
Sonuç olarak, rejyonel anestezi ciddi pulmoner komorbiditeleri olan hastalarda, genel anestezi
ile karşılaştırıldığında daha güvenli bir teknik olabilmektedir. Sinir stimülasyonu ile birlikte ultrasound kullanımı kombine edilerek, periferik sinir blokları sırasında oluşabilecek pnömotoraks ve
intranöral enjeksiyon gibi komplikasyonların minimize edilebileceği kanısındayız.
Anahtar Sözcükler: İnfraklaviküler blok; Pnömotoraks; Ultrasonografi; Olekranon kırığı

İsmail AYTAÇ, Uzm. Dr.

ABSTRACT

Mustafa BAYDAR, Uzm. Dr.

The general anesthesia or regional anesthesia can be used for the upper extremity surgery,
though the general anesthesia is related to increasing mortality and morbidity in patients with
severe pulmonary diseases. In this case report, we aimed to present the ultrasound-guided
infraclavicular block technique due to upper extremity surgery patient who have bilateral
bullous lung disease.
50-year-old male patient who had severe bilateral bullous lung and with a history of
spontaneous pneumothorax was admitted to our hospital because of the right olecranon
fracture. Ultrasound-guided nerve block and simultaneous nerve stimulation was planned to
perform the right infraclavicular block. Surgery was performed without any complications and
patient was transferred to ward. Postoperative analgesic was not necessary until the eight hours
after surgery.
As a result, regional anesthesia could safe technique compared to general anesthesia particularly
patients who have severe pulmonary comorbidities. We also think that the combination of
ultrasound and nerve stimulation are minimized the complications such as pneumothorax and
intraneural injection during peripheral nerve block interventions.
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GİRİŞ
Üst ekstremite ile ilgili cerrahi girişim anestezi
pratiğinde çok sık karşılaşılan bir durumdur. Üst
ekstremite cerrahisinde genel anestezi ve rejyonel
anestezi yöntemlerinden herhangi biri kullanılabilir
olsa da genel anestezi esnasında akciğerlerin fizyolojik
fonksiyonları ve gaz değişimi bozulur, göğüs duvarı
mekaniği değişir, diyafragma relaksasyonu oluşurken
yaygın atelektaziler gelişebilir ve ventilasyon
perfüzyon oranları bozulur(1). Bu nedenlerle
akciğerlerle ilgili komplikasyon riski yüksek olan
hastaların üst ekstremitedeki cerrahi girişimlerinin
rejyonel anestezi altında yapılması, yeterli analjezi ve
anestezi sağlandığında genel anesteziye göre daha
güvenilir bir yöntem olarak düşünülebilir. Rejyonel
anestezinin sağladığı avantajlar arasında, hastaların
operasyon sırasında bilincinin açık olması, solunum
fonksiyonlarının devam etmesi, havayolu reflekslerinin
korunması ve postoperatif dönemde daha uzun
analjezi sağlanması sayılabilir. Ayrıca rejyonel anestezi
postoperatif dönemde sağladığı etkin anal¬jezi ile
hastaların mobilizasyonunu hızlan¬dırmakta ve olası
riskleri azaltmaktadır(2).
Brakiyal pleksus bloğu, üst ekstremiteyi ilgilendiren
pek çok cerrahi girişimde, bazı hastalıkların tanısında
ve ağrı tedavisinde kullanılır. Brakiyal pleksusun
infraklavikular teknikle bloğu son yıllarda oldukça
yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. İnfraklavikular
bloğu ön plana çıkaran en önemli faktörlerden birisi;
ultrasonografi(USG) kullanımı ve yeni tanımlanan
yaklaşımlarla pnömotoraks riskinin azalmasıdır (3).
Bu olgu sunumunda olekranon kırığı onarımı yapılacak,
büllöz akciğer tanısı bulunan ve özgeçmişinde spontan
pnömotoraks gelişerek opere edilmiş bir hastanın,
mevcut spontan pnömotoraks riski ile anestezi
yönetiminin sunulması amaçlandı.

OLGU
50 yaşında erkek hastaya 9 yıl önce sol akciğer
spontan pnömotoraks nedeni ile göğüs tüpü takılmış.
Taburculuğundan 4 yıl sonra hasta tekrar spontan
pnömotoraks nedeni ile hastaneye yatırılmış. Çekilen
toraks BT de solda pnömotoraks , amfizematöz
değişiklikler, bronşiektaziler, sol alt lobda 7mm nodül ve
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1 cm boyutlarına kadar ulaşabilen subplevral nodüller
tespit edilmesi üzerine hastaya paravertebral blok
eşliğinde sol torakotomi ve bül ligasyonu yapılmış. Sağ
akciğerde de büllöz yapıların olduğu belirtilen hastanın
sağ akciğerine müdahale edilmemiş. Sorunsuzca
taburcu edilen hasta 5 yıl sonra hastanemize
düşme sonrası sağ dirsek kırığı nedeni ile başvurdu.
Ortopedi bölümü tarafından ameliyat planlanan
hastanın preoperatif değerlendirilmesinde spontan
pnömotoraks öyküsü dışında sistemik hastalık öyküsü
yoktu. 20 paket/yıl sigara içme öyküsü bulunan hastada
günlük az miktarda alkol alımı mevcuttu. Yapılan
fizik muayenede vücut ağırlığı: 54 kg, mallampati:II
ve kardiyovasküler sistem muayenesi doğal olarak
tespit edildi. Solunum sistemi muayenesinde sol alt
toraksta torakotomi skarı mevcuttu. Oskültasyonda
sol taraf akciğerde bronşial sesler mevcuttu. Çekilen
akciğer grafisinde sol tarafta amfizematöz hava kistleri
mevcuttu. EKG normal sinüs ritminde idi. Arter kan
gazında pH:7,46 pO2:89,3mmHg, pCO2:34,8mmHg,
SO2:%97,3 cHCO3:24,7mmol/L BE:1,2mmol/L olarak
tespit edildi. Diğer kan tetkikleri normal olarak
değerlendirildi. Göğüs hastalıkları tarafından
da
değerlendirilen hastanın operasyonunun orta riskli
olduğu belirtildi. Spontan pnömotoraks öyküsü de
olan hastaya genel anestezi ve rejyonel anestezi
uygulamalarındaki riskler anlatılarak hastaya rejyonel
anestezi yapılması planlandı. Hasta bu bulgularla ASA
II riskle ameliyata alındı. Ameliyat öncesi hastanın
tansiyonu 120/70 mmHg, nabız:70/dakika ve hastaya
oksijen verilmeden bakılan parmak satürasyonu %97
olarak ölçüldü. Nazal kanül ile 2L/dk O2 başlanan
hasta intravenöz olarak 2 mg midazolam ve 50 mcg
fentanil ile sedatize edildi. Supin pozisyonda steril
örtünmeyi takiben usg ve sinir stimülasyonu eşliğinde
infraklaviküler teknikle brakial pleksus bloğu için
hastaya toplam 50 mg bupivakin ve 200 mg prilokain
yapıldı. 15 dk sonra yapılan duyu muayenesinde
dirsekte muskülokütanöz sinirinin dermatom alanında
ağrı duyusunun geçmediği anlaşılınca usg ve sinir
sitümulasyonu eşliğinde selektif muskülokütanöz sinir
bloğu %5’lik 5 ml bupivakaine kullanılarak işleme ilave
edildi. Toplamda %5’lik bupivakainden 10 ml ve %2’lik
prilokainden 10 ml olmak üzere 20 ml lokal anesteziğe
ek olarak 5 ml de eklenen blok için kullanıldı. 10 dk.
sonra yapılan muayenede ameliyat bölgesinde ağrı
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duyusunun ortadan kalktığı anlaşılınca
ortopedi
bölümü tarafından cerrahi işleme başlandı. 1,5 saat
süren ameliyat, ek ilaç ihtiyacı olmadan hastanın vital
bulguları stabil bir şekilde sorunsuzca tamamlandı.
Uyandırmave gözlem ünitesinde 20 dk. gözlenen
hastada herhangi bir sorun tespit edilmemesi üzerine
hasta ortopedi servisine gönderildi. Postoperatif rutin
takiplerinin ardından hasta sorunsuzca taburcu edildi.

TARTIŞMA
Akciğer
amfizemi
sık
rastlanan
akciğer
hastalıklarındandır.
Bül,
amfizem
sahalarının
birleşmesi ile oluşan fokal akciğer genişlemesidir.
Büllerin yer ve büyüklüğü ile amfizemin derecesine
göre akciğer fonksiyonları hafif ve orta derecede
bozulabilir. Büller sigara içenlerde daha sık görülür.
Üst loblara daha sık yerleşir. Sağ akciğerde görülme
oranı sol akciğere oranla 2 kat fazladır(4). Sunulan
hasta sigara kullanmakta ve hastanın tekrarlayan
sol taraf pnömotoraks öyküsü ile birlikte sağ taraf
akciğerinde bülleri mevcuttu. Bu hastalarda genç
yaşta spontan pnömotoraks gelişebilir ve bu hastaların
çeşitli nedenlerle
ameliyat olması gerekebilir.
Ameliyat esnasında uygulanan mekanik ventilasyon
havayollarındaki basınç artışına sebep olabilir. Bu
basınç artışı ile de büllerin patlama ve pnömotoraks
oluşturma riski vardır. Bu hastalarda rejyonel anestezi
tekniklerinin uygulanması hastanın yararına bir tercih
olabilir. Sunulan hasta üst ekstremitede dirsek
kırığı nedeni ile ameliyata alındı. Üst ekstremitenin
anestezisi, brakiyal pleksusun farklı bölgelerde bloke
edilmesi ile sağlanabilir. Brakiyal pleksus blokajı
interskalen, supraklaviküler, infraklaviküler ve aksiller
yolla yapılabilir(5). İnfraklaviküler blok, dirsek gibi
birçok sinirin duyu sağladığı bölgelerin anestezisini ve
analjejisini sağlamada iyi bir tercih olabilmektedir.
İnfraklaviküler blok, dirsek ile omuz arasında geçirilecek
cerrahiler için önerilen bir teknikken supraklaviküler ve
aksiler blok teknikleri de kullanılabilmektedir(5,6,7,8).
İnfraklaviküler
blok
uygulamalarında
spontan
pnömotoraks riski supraklavikuler bloğa kıyasla daha
fazla olabilmekle beraber, supraclavikuler blokta
horner sendromu ve diafragma paralizisine daha fazla
sebep olunabilmektedir. Kar-zarar hesabı yapılarak
karar verilmelidir. İnfraklaviküler blok uygulamasi
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gögüs deformiteleri, ciddi solunum hastalıkları,
karşı taraf frenik sinir felci ve klavikulanın disloke
kırıkları varlığında kontrendikedir(5). Hastamızda
kontrendikasyon oluşturacak klinik bir durum yoktu
ancak infraklaviküler brakiyal pleksus blokajında
pnömotoraks
ciddi bir komplikasyondur. Ancak
ultrsanonografinin periferik sinir blokajı amacıyla
kullanıma girmesiyle infraklavikuler arter ve
kordlar görülebilmekte, plevra tanınabilmekte ve
böylece iğnenin gösterilebilmesiyle pnömotoraks
komplikasyonundan
kaçınılabilmektedir.
Ayrıca
sinir stümülatörününde kullanılması ile intranöral
enjeksiyon riskide azaltılmış olmaktadır(5,7,8).
Üst ekstremite bloklarında brakiyal pleksus anatomisinin
işlemi yapan doktor tarafından iyi bilinmesi ve hangi
tip bloğun hangi hastada, hangi amaçla uygulanması
gerektiği bilgisi de önemlidir. Periferik blok uygulanan
vakalarda dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da
lokal anestetik toksik dozunu aşmamak ve gelişebilecek
hemodinamik komplikasyonlara karşı dikkatli olmaktır.
Pleksus brakiyalis bloklarında enjeksiyon yeri değişik
yöntemlerle belirlenmektedir. Bu yöntemler blok iğnesi
ilerletilirken sinir fasyasının geçilmesinin hissedilmesi,
parestezi alınması (hastanın ifadesi), elektriksel uyarı
ile pleksus brakiyalisin yerinin belirlenmesi, ya da
ulrasonografi ve manyetik rezonans eşliğinde pleksus
brakiyalisin yerinin belirlenmesi ve blok işleminin
gerçekleştirilmesi şeklinde sayılabilir(9).
Periferik sinir bloğunda USG ilk defa 1978 yılında
kullanılmıştır. USG ile sinirlerin ve anatomik yapıların
izlenebilmesi, iğnenin takip edilebilmesi, verilen
lokal anesteziğin dağılımının izlenerek dozun
azaltılabilmesi mümkün olabilmektedir(10,11). USG
sinir stimülasyonunun uygulanmasının mümkün
olmadığı ampüte ekstremite, geçirilmiş cerrahi,
travma ve anatomik işaret noktalarının belirlenmesinin
zor olduğu obezite gibi durumlarda başarı ile
uygulanabilmektedir. USG kullanılması ile blok başarısı
artarken, komplikasyon oranı azalmaktadır(12). USG ile
nörostimülasyonun karşılaştırıldığı çalışmalarda USG
kullanılan grupta damar yaralanma oranı daha düşük
bulunmuştur(13,14). Sandhu ve ark.(15) yaptıkları
bir çalışmada sadece USG kullanılarak sinir kordun
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etrafına LA uygulanması ile %100’e yakın başarı
sağlanabileceğini göstermişlerdir.
Hastamızda, büllöz akciğer tanısı nedeniyle
genel anestezi altında pozitif basınçlı ventilasyon
uygulamasına bağlı olarak gelişebilecek spontan
pnömotoraks
riskinden
dolayı
infraklaviküler
blok uygulaması tercih edildi. Uygulama sırasında
oluşabilecek komplikasyonları en aza indirebilmek için
ultrasonografi ile eş zamanlı olarak , sinir sitimülasyonu
tekniğini de kullandık. İşlem sonrası yapılan
kontrollerinde muskülokütanöz sinir dermatomuna
uyan bölgede ağrı duyusunun tam kaybolmadığını
tespit ettik. Bu durum başarısız blok olarak kabul
edilebilmekle beraber anatomik varyasyonlar ile de
olabilmektedir. İşleme ultrasonografi eşliğinde sinir
sitimülasyonu tekniği ile selektif muskülokütanöz sinir
bloğunu ilave ettik ve ameliyat sorunsuz bir şekilde
tamamlandı.
Sonuç olarak üst ekstremite cerrahisinde, pnömotoraks
gibi hastanın solunum fonksiyonlarını etkileyecek
komplikasyonlar açısından yüksek riskli hastalarda
rejyonel anestezi tekniklerinin genel anesteziye oranla
daha güvenilir olabildiği, özellikle ultrasonografi ve
sinir sitimülasyonu tekniklerinin kombine kullanımı ile
uygulanacak sinir blokajıyla pnömotoraks ve intranöral
enjeksiyon gibi oluşabilecek komplikasyonların en aza
indirilebileceği kanısındayız.
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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,
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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. 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.
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• 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,
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Bozok Tıp Dergisi

GAT BO
YOZ
ZO

İVERSİTES
ÜN
İ
AKÜLTESİ
PF
TI

K

2007

*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 tip.editor@bozok.edu.tr adresine gönderilmelidir.
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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. If the article is accepted for publication, it may be subject to editorial revisions to aid clarity and understanding without changing the data
presented.
The publisher owns the copyright of all published articles. The authors are responsible for the statements and opinions expressed in the
published material and are not paid by any means for their manuscripts. A copyright release form signed by all authors, a copy of conflict of interest and
a copy of the approval of ethics committee must be posted simultaneously with the manuscript to the following address: e-mail (tip.editor@bozok.edu.
tr) or by fax (+90 354 214 06 12). Submissions received without these forms (copyright, conflict of interest and approval of ethics committee) cannot
be sent out for review.
The publisher owns the copyright of all published articles. Statements and opinions expressed in the published material herein are those of the
author(s). Manuscript writers are not paid by any means for their manuscripts.
Editorial Policies
• Text should be double spaced with 2,5 cm margins on both sides of a standard A4 page, using 12-point font. Manuscripts should be written
with Microsoft Office Word document or rich text format.
• Each section should start on a separate page.
• The pages should be numbered consecutively, beginning with the title page and the page numbers should be placed in the lower right
corner of each page.
• The title page should be organized as follows: Full title of the article, both in Turkish and English, all author’s full names with academic
degrees, and names of departments and institutions, short title of not more than 40 characters for page headings, at least 3 and maximum 6 key words,
corresponding author’s e-mail, postal address, telephone and fax numbers, any grants or fellowships supporting the writing of the manuscript.
• Abstracts should written Turkish and English according to categories of articles.
•
Key words should be minimally 3 and maximum 6, and should written Turkish and English. The words should be separated by semicolon
(;), from each other. English key words should be appropriate to “Medical Subject Headings (MESH)” (Look: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
Turkish key words should be appropriate to “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)” (Look: www.bilimterimleri.com).
• All figures, pictures, tables and graphics should be cited at the end of the relevant sentence and numbered consecutively and kept
separately from the main text. Explanations about figures, pictures, tables and graphics must be placed at the end of the article. All abbrevations used,
must be listed in explanation which will be placed at the bottom of each figure, picture, table and graphic. Submit your figures as EPS, TIFF, JPG or PDF
files, use 300 dpi resolution for pictures and 600 dpi resolution for line art.
• In acknowldgements section; conflict of interest, financial support, grants, and all other editorial (statistical analysis, language editing)
and/or technical asistance if present, must be presented at the end of the text.
• The list of the references at the end of the paper should be given according to their first appearance in the text. Journal abbreviations
should conform to the style used in the Cumulated Index Medicus (please look at: www.icmje.org). Citations in the text should be identified by numbers
in brackets at the end of the relevant sentence. If reference numbers follow each other, the hyphen is placed between the starting and ending numbers.
All authors should be listed if six or fewer, otherwise list the first six and add the et al. Declarations, personal experiments, unpublished papers, thesis
can not be given as reference. Format for on-line-only publications; DOI is the only acceptable on-line reference.
• Choosing references from national magazines is recommend.
Examples for writing references (please give attention to punctuation):
• Format for journal articles; iinitials of author’s names and surnames, titles of article, journal name, date, volume, number, and inclusive pages,
must be indicated.
* Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint
Surg. 1999;81(11):1600-10.
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• Format for books; initials of author’s names and surnames, chapter title, editor’s name, book title, edition, city, publisher, date and pages.
* Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative
treatment. Vol. 2. St. Louis: Mosby, 1998: 1181-96.
• Article with a Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug
reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.
• For other reference style, please refer to “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample
References”.
CATEGORIES OF ARTICLES
Original Research Articles:
Original prospective or retrospective studies of basic or clinical investigations in areas relevant to medicine.
Content: - Abstract (200-250 words; the structured abstract contain the following sections: Objective, material and methods, results, conclusion;
both in Turkish and English)
- Introduction
- Material and Methods
- Results
- Discussion/ Conclusion
- Acknowledgements
- References
*Original articles should be no longer than 5000 words and should include no more than 6 figures / tables and 40 references.
Review Articles
The authors may be invited to write or may submit a review article. Reviews including the latest medical literature may be prepared on all medical
topics. Authors who have published materials on the topic are preferred.
Content: - Abstract (200-250 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
- Titles on related topics
- References
* These manuscripts should be no longer than 5000 words and include no more than 4 figures and tables and 100 references.
Short Communications
It should be no longer than 2000 words and include no more than 2 figures and tables and 20 references.
Case Reports
Brief descriptions of a previously undocumented disease process, a unique unreported manifestation or treatment of a known disease process, or
unique unreported complications of treatment regimens. They should include an adequate number of photos and figures.
Content: - Abstract (average 100-150 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
- Introduction
- Case report
- Discussion
- References
Letters to the Editor
These are the letters that include different views, experiments and questions of the readers about the manuscripts that were published in this journal
in the recent year.
Content: - There’s no title, abstract, any figures or tables
- It should be no more that 500 words, the number of references should not exceed 5.
- Submitted letters should include a note indicating the attribution to an article (with the number and date) and the name, affiliation and
address of the author(s) at the end.
- The answer to the letter is given by the editor or the author(s) of the manuscript and is
published in the journal.
Checklist
The manuscript should be prepared as separate files in the following order:
1. Cover Letter
2. Title Page
3. Abstract
4. Main Text (text, acknowledgments, references, tables, and figure legends)
5. Figures
6. Copyright Form
Manuscripts should be prepared according to the instructions to authors and submitted online to the tip.editor@bozok.edu.tr

Bozok Medical Journal

