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ÖZET
Çalışmanın amacı Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma durumları ve etkileyen 
faktörlerin belirlenmesidir. Selçuk Üniversitesi'nde lisans düzeyinde öğrenim gören 23 900 öğrenci çalışma-
nın evrenini oluşturdu, örneklem büyüklüğü hesaplandığında 1 600 öğrenciye ulaşılmasına karar verildi. 
Örneklemin tamamına ulaşıldı. Veri toplama aracı olarak 43 sorudan oluşan bir anket formu kullanıldı. Ve-
riler ortalama, standart sapma ve yüzdelerle özetlendi. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki kare testi 
kullanıldı. Ayrıca değişkenlerin birbiri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde logit model kullanıldı.  Ça-
lışmaya alınan öğrencilerin %55'i kadın ve %5,4'u 25 yaş ve üzerindeydi ve %82,9'u gelir düzeyini "orta" ola-
rak ifade etti. Sosyal güvencesi olmayanların oranı %3,7, herhangi bir kronik hastalığa sahip olma oranı %3,4 
olarak belirlendi. Öğrencilerin %60,8'i sadece ciddi bir hastalık durumunda sağlık kurumuna başvurduğunu, 
%55,7'si de sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadığını düşündüğünü belirtti. Yararlanamama sebebi 
olarak hastane ortamının daha çok hasta etmesi ve beklemek istememe olduğu bulundu. Öğrenciler, acil ve 
acil olmayan durumlarda çoğunlukla devlet hastanelerini tercih ettiği ve bu seçimlerinde sosyal güvence ve 
yakınlık faktörünün etkili olduğunu ifade etti.  Sağlık ile ilgili bilgi ve davranışları öğrenmeye en açık olunan, 
çoğunlukla genç nüfusun mevcut olduğu üniversitelerde yaşanan sağlık sorunları ve sağlık hizmetlerinin 
kullanımı, sağlık sektörüne güven duyulması ve sağlıklı bir gelecek için önemlidir. Araştırma sonuçlarına göre 
gençlerin sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği 
kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmetleri; Üniversite öğrencileri; Sağlık kurumları

ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the factors that influence the students of Selçuk University in benefiting 
from the health services. The universe comprised 23 900 undergraduate students that study at Selçuk Uni-
versity and the sample size was 1 600 students.  A questionnaire that included 43 questions was used to 
collect data. Mean, standard deviation and percentage was used as descriptive statistics. Chi-square test 
was used to compare categorical data. Logit model was used to evaluate the impact of the factors over each 
other.  55% of the 1 600 participants were male, 40.9% were 25 and above, and 82.9% had middle income 
levels. 3.7% did not have any social security, 3.4% had chronicle diseases. 60.8% of the students expressed 
that they went to health institutions in case of serious diseases whereas 55.7% of the students stated that 
they did not benefit from the health services adequately. The queues at the health institutions and the 
perceived contributions of the health institutions to getting sick were stated as the reasons behind the 
students’ reluctance to benefit from the health services. The students mostly expressed that they preferred 
to use the state hospitals in case of emergencies or for regular visits and that their preferences were related 
with the factors of social insurance and proximity.  Health problems of the university youth, which are more 
open to learning and changing their behaviors and the use of the health services are important for a healthy 
nation and the confidence to the health sector. The findings of this study imply that necessary measures 
should be taken in order to increase the use of health services by the university students. 

Key words: Health services; University students; Health institutions
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GİRİŞ
Sağlık hizmetleri sadece hastaların tedavisi olmayıp, 
sağlığı olumsuz etkileyen tüm etmenlerin ortadan 
kaldırılması yoluyla bireysel ve toplumsal korunma 
sağlanması, tam olarak iyileşmeyen veya sakat kalan 
hastaların bağımsız bir şekilde yaşayabilmelerini 
sağlamak amacıyla, rehabilite edilmeleri ve 
toplumların sağlık düzeylerini yükseltmek için planlı 
olarak yapılan çalışmalardır (1). Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) ise sağlık hizmetlerini; tüm sağlık çalışanlarından 
faydalanmak suretiyle, talepler ve gereksinimler 
doğrultusunda kişilere sunulan koruyucu ve tedavi 
edici hizmetlerin ülke çapında organize olmuş hali 
olarak tanımlamıştır (2). Sağlık hizmetleri koruyucu, 
tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri olarak 
üç kısımda incelenmektedir (3). Daha sağlıklı ve sağlık 
bilinci yüksek bir toplum hedefler. Sağlıklı dünyayı 
oluşturacak konular üzerinde çalışmalar yapar. Kişilerin 
sadece sağlıklı olmalarını yeterli bulmaz, mevcut 
sağlıklarını koruyup geliştirmeleri gerekliliğine inanır 
(4). Bu hedeflere ulaşılması ise ancak adil bir hizmet 
sunumu ile gerçekleşebilir. Kişi, dil, din veya başka bir 
ayrım yapılmaksızın, herkese ihtiyacı olan hizmetin 
ulaştırılması gerekir. Sağlık hizmetleri modern çağa ayak 
uydurabilmelidir. Sağlık hizmetleri globalleşen dünyaya 
uyum sağlayabilmeli ve bölgeler arasında sağlık düzeyi 
farklılıklarını azaltabilmelidir (5,6). Kişiye özgü özellikler 
göstermenin yanı sıra pahalı hizmetlerdir, bir standardı 
olamaz,  genellikle önceden tahmin edilemez ve 
ertelenemez özellik taşımaktadır. Pazarlık edilemiyor 
olması, kişilerin inisiyatif kullanmasına ve hizmeti 
denemesine izin vermez. Hizmet kalitesinin ölçümü 
zordur (7).

Kişilerin mevcut sağlık sistemi içerisindeki sağlık 
arama davranışları ve sağlık algıları sağlık hizmeti 
kullanımını etkileyen faktörlerdir (8). Ülkemizdeki 
sağlık kurumlarının nitelik ve nicelik bakımından 
artan nüfusa yetişemediği bir gerçektir. Diğer taraftan 
toplumun bilinçlenmesi ile sağlık hizmetlerinden 
beklentisi artmaktadır. Literatürde, hastanenin fiziksel 
koşullarının hasta memnuniyetinde etkili olmasından 
dolayı, fiziksel koşulların iyileştirmesi, tıbbı gelişmelerin 
yakından takip edilmesi ve hastalarla sürekli iletişim 
halinde olunması beklendiği vurgulanmıştır (9,10).

Türkiye 2000-2025 yılları arasında demografik fırsat 
penceresi olarak nitelendirilen dönemi yaşamaktadır. 
Bu dönemin özelliği, toplam nüfus içerisinde 
çalışabilir nüfusun en yüksek oranı kapsamasıdır. Bu 
dönemde genç nüfus nitelikli, çağın koşullarına uyum 
sağlayabilecek bir şekilde yetiştirildiğinde hiç şüphesiz 
gerek bireylerin gerekse toplumun kalkınma seviyesi 
artacaktır. Aksi durumda gelecek dönemlerde işsizlik, 
yoksulluk gibi toplumsal sorunların oldukça büyük bir 
sarmal haline gelmesi kaçınılmazdır (11). Ülkemizde 
her 7 kişiden 1'inin 15-24 yaş arası nüfus grubunda 
yer aldığı görülmektedir (12). Bu sebeple üniversite 
öğrencileri üzerinde yapılacak sağlık araştırmaları 
önem kazanmaktadır.

Araştırmamızda Selçuk Üniversitesi'nde lisans 
düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin sağlık 
hizmetlerinden yararlanma durumları, etkileyen 
faktörler ve yaşadıkları sorunların belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Araştırmanın Amacı ve Tipi 
Araştırma, Selçuk Üniversitesi'nde lisans düzeyinde 
öğrenim gören öğrencilerin sağlık hizmetlerinden 
yararlanma durumları, etkileyen faktörler ve yaşadıkları 
sorunların belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı türde 
yapıldı. 

Evren-Örneklem 
Araştırmanın evrenini, 1 Mayıs-1 Haziran 2016 tarihleri 
arasında Selçuk Üniversitesi’nde lisans düzeyinde eğitim 
veren fakülte ve yüksekokullarda birinci öğretimde 
eğitim gören 23900 öğrenci oluşturdu. Çalışmada 
tabakalı örnekleme yöntemi kullanıldı. Örneklem 
büyüklüğü ise Epi-İnfo 7 StatCalc Programında güven 
aralığı %95, alfa hata %5, beta hata %20, bilinmeyen 
prevalans (%50) değerleri ve desen etkisi "iki" alınarak 
hesaplandı. Programda hesaplanan power analiz 
sonucuna göre; en küçük örnek büyüklüğü 1566 olarak 
belirlendi ve toplam 1600 öğrenciye ulaşılmasına 
karar verildi. Selçuk Üniversitesi'nde 2014-2015 
eğitim öğretim yılında lisans öğrenimine devam eden 
öğrencilerin fakülte-yüksekokullara dağılımı Selçuk 
Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan elde 
edildi. Belirlenen örneklem fakülte/yüksekokullara 
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ağırlıklandırıldı. Buna göre Tıp Fakültesi’nden 62, diğer 
fakültelerden 1 538 kişiye ulaşıldı. Araştırmada merkez 
kampüs dışında öğrenim gören ve yabancı uyruklu 
öğrenciler kapsam dışı bırakıldı. Örneklemin tamamına 
ulaşıldı.

Veri Toplama Araçları
Veriler, öğrenciler ile sınıf ortamı ve ders aralarında 
onar kişilik gruplara uygulandı. Sosyo-demografik 
özelliklerini ve sağlık hizmetlerinden yararlanma 
durumlarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 
literatürden yararlanarak hazırlanan, 43 adet sorudan 
oluşan anket kullanıldı (5,6,8,10). Ankette gelir durumu 
(düşük, orta, yüksek), genel sağlık durumları (kötü, 
orta, iyi, çok iyi, mükemmel) ve sağlık hizmetlerinden 
yeterince yararlanma durumları (yeterli, yetersiz) ile 
ilgili soruları, bireylerin düşündükleri şekilde ifade 
etmeleri istendi. Anketlerin doldurulma süresi her 
birey için  yaklaşık onar dakika sürdü.

Araştırmanın Etik Yönü 
Araştırmaya başlamadan önce araştırmanın yapılacağı 
yer olan Selçuk Üniversitesi Etik Kurulu'ndan 2015/7 
sayı ve 31/03/2015 tarihli etik kurul izni alındı. 
öğrencilere araştırma hakkında gerekli açıklamalar 
yapıldıktan sonra öğrencilerden sözel onam alındıktan 
sonra anketler uygulandı.

Verilerin Analizi
Elde edilen veriler bilgisayar ortamında kodlanarak 
sayı ve yüzdelikler hesaplandı. Kategorik değişkenlerin 
karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Ayrıca 
sağlık hizmetlerinden yararlanma durumunu etkileyen 
faktörler bağımlı değişkenin iki sonuçlu olduğu 
durumlarda çeşitli bağımsız değişkenlerle bağımlı 
değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 
kullanılabilen logit model ile açıklanmaya çalışıldı. 
Anlamlılık seviyesi 0,05 alındı.
 
BULGULAR
Üniversite öğrencilerinden 86 kişinin (%5,4) 25 yaş ve 
üzerinde, yaş ortalamasının 21,28±2,04 olduğu, 880 
öğrencinin (%55,0) kadın olduğu belirlendi.
Araştırmaya katılan 443 kişinin (%27,7) baba öğretim 
düzeyinin üniversite mezunu ve üzeri olduğu, 919 
öğrencinin (%56,9) yaşadığı yerin il merkezi olduğu, 

1 327 öğrencinin (%82,9) gelir düzeyini orta olarak 
algıladığı, 1 361 öğrencinin (%85,1) ailesinde sağlık 
çalışanı olmadığı, 1 541 kişinin (%96,3) sosyal 
güvencesinin olduğu ve 55 kişinin (%3,4) kronik 
bir hastalığa sahip olduğu tespit edildi. 144’ünün 
(%9,0) sıkça sağlık sorunu yaşadığı, 845’inin (%52,8) 
genel sağlık durumunu iyi olarak algıladığı belirlendi. 
Hastalıklardan korunmak veya kurtulmak amacıyla 
alternatif tıp olarak 838 kişinin (%32,1) bitkisel çay 
içtiği, 744 kişinin (%28,4) dua ettiği ve 530 kişinin (%20
,2) vitamin desteği aldığı tespit edildi. Sağlık sorunlarıyla 
ilgili 1 069 kişinin (%47,0) sağlık personelinden bilgi 
aldığı saptandı (Tablo 1).

Araştırmaya katılan 72 kişinin (%60,8) ciddi hastalık 
durumlarında sağlık merkezine gittiği, 1 075 kişinin 
(%67,2) son sağlık kuruluşunda ilk karşılayan kişinin 
kayıt memuru olduğunu belirttiği, 499 kişinin (%31,2) 
son sağlık kuruluşunda 16-45 dakika arasında beklediği, 
1 136 kişinin (%71,0) son gittiği sağlık kuruluşunda 
oturma imkanı olduğu, 891 kişinin (%55,7) sağlık 
hizmetlerinden yeterince yararlanamadığını düşündüğü 
belirlendi. Sağlık hizmetlerinden yararlanamama sebebi 
olarak 348 öğrencinin (%19,7) hastane ortamının daha 
fazla hasta ettiğini düşünmesinden dolayı olduğu, acil 
olmayan durumlarda sağlık kuruluşunu tercih etme 
nedeni olarak 722 kişinin (%28,1) sosyal güvencesi 
nedeniyle bu kuruluşları tercih ettiği tespit edildi (Tablo 2).

*Bir kişi birden fazla seçenek işaretleyebildi.
Gelir grupları içinde sağlık hizmetlerinden yeterince 
yararlanma durumuna göre ise Tablo 3'den görülebileceği 
üzere düşük gelir grubundakilerin %62,4'ü sağlık 
hizmetlerinden yeterince yararlanmadığını ifade etti. 
Bu oran orta gelir grubu için %55,4 olarak bulunmuştur. 
Sıkça sağlık sorunu yaşayan 144 öğrencinin 50'si 
(%34,7) sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanırken 
94'ü (%65,3) yararlanmadığını belirtti.Alternatif tıbba 
başvuran öğrenciler, başvurmayan öğrencilere göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha az sağlık 
hizmetlerinden yararlandığını ifade etti (Tablo 3).

Tıp fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, diğer 
bölümlerdeki öğrenci sayısına göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde daha çok sağlık hizmetlerinden 
yeterince yararlandığı tespit edildi (Tablo 3).
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Tanıtıcı Özellikler Sayı (n) Yüzde (%)

Gelir Durumu Algısı

Düşük 181 11,3

Orta 1 327 82,9

Yüksek 92 5,8

Ailede Sağlık Çalışanı

Yok 1 361 85,1

Var 239 14,9

Sosyal Güvence Durumu

Yok 59 3,7

Var 1 541 96,3

Kronik Hastalık

Yok 1 545 96,6

Var 55 3,4

Sıkça Yaşanan Sağlık Sorunu

Hayır 1 456 91,0

Evet 144 9,0

Genel Sağlık Durumu Algıları

Kötü 30 1,8

Orta 412 25,8

İyi 845 52,8

Çok İyi 204 12,8

Mükemmel 109 6,8

Alternatif Tıp Yöntemleri

Akupunktur 42 1,6

Dua Etme 744 28,4

Masaj 348 13,3

Reiki 11 0,4

Meditasyon 56 2,1

Vitamin Desteği 530 20,2

Bitkisel Çay 838 32,1

Yoga 49 1,9

Sağlık Sorunlarıyla İlgili Bilgi Temini

Televizyon 145 6,4

Eş Dost Akraba 211 9,3

İnternet 734 32,3

Gazete/Dergi 109 4,7

Sağlık Personeli 1 069 47,0

Diğer 6 0,3

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Bazı Tanıtıcı Özellikler

Değişken Sayı (n) Yüzde (%)

Sağlık Merkezine Gitme Sıklığı

Her Rahatsızlıkta 432 27,0

Ciddi Hastalık Durumunda 972 60,8

Aralıklı Olarak Kontrol Amaçlı 191 11,9

Diğer 5 0,3

Son Sağlık Kuruluşunda İlk Karşılayan

Kayıt Memuru 1 075 67,2

Hemşire/Ebe 165 10,3

Güvenlik 349 21,8

Diğer 11 0,7

Son Sağlık Kuruluşunda Bekleme Süresi

5 Dakika 246 15,3

15 Dakika 452 28,3

16-45 Dakika 499 31,2

46-60 Dakika 129 8,1

1 Saat Üzeri 274 17,1

Son Sağlık Kuruluşunda Oturma İmkanı

Hayır 464 29,0

Evet 1136 71,0

Sağlık Hizmetlerinden Yeterince Yararlandığını Düşünme Durumu

Hayır 891 55,7

Evet 709 44,3

Acil Olmayan Durumda İlk Başvurulan Kuruluş

Devlet Hastanesi 989 61,8

Özel Sağlık Kuruluşu 222 13,9

Üniversite Hastanesi 299 18,7

Aile Sağlığı Merkezi 90 5,6

Acil Olmayan Durumda Sağlık Kuruluşunu Tercih Etme Nedeni*

Sosyal Güvencem Nedeniyle 722 28,1

Başka Seçenek Olmadığı İçin 54 2,1

Daha İyi Bir Kuruluş Olduğu İçin 308 12,0

Tanıdık Personel Olduğu İçin 117 4,6

Ucuz Olması Nedeniyle 175 6,7

İlaç Temini İçin 116 4,5

Sevk Edildiğim İçin 16 0,6

Rahatsızlığım Ciddi Olmadığı İçin 272 10,6

Bekletilmediğim İçin 182 7,1

İyi Davranıldığı İçin 149 5,8

Tavsiye Edildiği İçin 87 3,4

Diğer Sebepler (yakınlık) 372 14,5

Tablo 2. Katılımcıların Sağlık Hizmeti Kullanımına İlişkin 
Özellikleri
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Bazı Tanıtıcı Özellikler Yetersiz Sayı(%) Yeterli Sayı(%) χ2 P*

Cinsiyet

0,89 0,765Erkek 398 (55,3) 322 (44,7)

Kadın 493 (56,0) 387 (44,0)

Yaşanan yer

1,99 0,573

Köy 85(58,2) 61(41,8)

Kasaba 48(62,3) 29(37,7)

İlçe 253(55,2) 205(44,8)

İl 505(55,0) 414(45,0)

Gelir Durumu

6,36 0,041Düşük 113(62,4) 68(37,6)

Orta 735(55,4) 592(44,6)

Yüksek 43(46,7) 49(53,3)*

Sosyal Güvence Durumu

1,22 0,268Yok 37(62,7) 22(37,3)

Var 854(55,4) 687(44,6)

Kronik Hastalık Durumu

3,35 0,067Yok 867(56,1) 678(43,9)

Var 24(43,6) 31(56,4)

Sıkça Yaşanan Sağlık Sorunu

5,89 0,015Yok 797(54,7) 659(45,3)

Var 94(65,3)* 50(34,7)

Alternatif Tıp Kullanımı

8,89 0,002Hayır 182(48,9) 190(51,1)

Evet 709(57,7) 519(42,3)

Bölümler

14,34 0,001Diğer Fakülteler 871(56,6) 667(43,4)

Tıp Fakültesi 20(32,3)* 42(67,7)

*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Tablo 3. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumu ile Bazı Tanıtıcı Özellikler Arasındaki 
İlişki

Tablo 4’ten görüleceği üzere logit modeli tahmin 
sonuçlarına göre; alternatif tıptan yararlandığını ifade 
eden öğrencilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma 
olasılığını düşürdüğü sonucu elde edilmiş olup sonuç 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,007). Benzer 
şekilde öğrencinin sıkça yaşadığı bir sağlık sorununun 
olması sağlık hizmetlerinden yararlanma olasılığını ters 
yönde etki etmekte olup istatistiksel olarak anlamlı 
sonuç elde edildi  (p=0,005). 

Diğer fakültelere kıyasla tıp fakültesinde öğrenim 
gören öğrenciler (p=0,001) ile kronik hastalığa sahip 
öğrencilerin kronik bir hastalığı olmayanlara kıyasla 
sağlık hizmetlerinden yaralanma olasılıkları istatistiksel 
olarak anlamlı bir düzeyde daha yüksek olmaktadır 
(p=0,049). Sağlık hizmetlerinden yaralanma olasılığı 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu etkiye 
sahip diğer bir değişken ise öğrencinin aile geliridir. 
Gelir arttıkça sağlık hizmetinden yararlanma olasılığı da 
artmaktadır (p=0,012).
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Tahmin sonuçlarına göre kadınlar erkeklere göre 
hastane hizmetlerinde yararlanma olasılığı daha 
düşüktür. Benzer şekilde öğrencinin babasının eğitim 
düzeyi lise ve üstü olma durumunda diğer eğitim 
düzeylerine göre öğrencinin hastane hizmetlerden 
yararlanma olasılığını arttırmaktaydı. Benzer şekilde 
öğrencinin sosyal güvencesi olması, ailesinde sağlık 
personelinin bulunması hastane hizmetlerinden 
yararlanma olasılığı üzerine olumlu etki yapmasına 
rağmen bu değişkenler istatistiksel olarak anlamsız 
bulundu.

Ayrıca tahmin edilen logit modeli açıklama gücü 
açısından değerlendirildiğinde sağlık hizmetlerinden 
yeterince yararlanmadığını düşünen 891 öğrencinin 
764'ünü "yararlanmıyor" olarak doğru tahmin edilmiş 
olup, doğru tahmin oranı %85,7 bulundu. Diğer 
taraftan sağlık hizmetlerinden yeterince yararlandığını 
düşünenler için bu oran %23,3 bulundu. Tüm gözlemler 
için modelin doğru tahmin etme yüzdesi %58,1'di. 

TARTIŞMA
Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin sağlık hizmetlerinden 
yararlanma durumlarının, etkileyen faktörlerin ve 
yaşadıkları sorunlara yönelik olarak yaptığımız çalışma 
yüksek sayıda örnekleme sahip olması ve örneklemin 
tamamına ulaşılması açısından önemli olmakla 
beraber, kampüs dışındaki bölümlerin dahil edilmemiş 
olması kısıtlılık olarak belirtilebilir. Araştırmamıza 
katılan 1541 kişinin (%96.3) sosyal güvencesinin olduğu 
bulunmuştur. Sağlıkta dönüşüm sonrasında yapılmış 
bazı çalışmalara bakıldığında Türkiye genelindeki sosyal 
güvenceye sahip olma oranlarından yüksek bulunması 
çalışmanın il genelinde değil, yalnızca üniversite 
öğrencileri ile yapılmış olmasından kaynaklanabilir 
(13,14,15). Tespit edilen oranın, tüm öğrencileri 
kapsamıyor oluşu, araştırmanın yapıldığı tarihteki 

mevcut mevzuat gereği 25 yaşın üzerindeki erkek 
öğrencilerin sağlık sigortasından yararlanamıyor olması 
ile de ilişkili olabilir (16,17,18).

Yaşam tarzı ile yakından ilişkisi olan ve risk faktörlerini 
azaltılması ile önlenebilen kronik hastalıklar konusunda 
gençlerin farkındalığı önemlidir (19). Araştırmamızdaki 
öğrencilerin çoğu sık yaşadığı bir sağlık sorunu 
olmadığını, kronik bir hastalığı olmadığını ve sürekli 
kullandığı bir ilaç olmadığını belirtmiştir  Ancak Türkiye 
Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı çalışmasına 
göre 15-24 yaş grubunda bulunan kronik hastalıklar 
prevalansı düşük olmasına karşın, yaşla beraber 
hızla artmaktadır (20). Bununla beraber literatürde 
gençlerin sıkça yaşadığı uyku, obezite gibi sorunları 
kronikleşmedikçe sağlık sorunu olarak algılamadığı 

Bazı Tanıtıcı Özellikler Parametre St. hata Wald testi p Odds 
Oranı

Güven Aralığı

Alt Üst

Baba eğitim düzeyi 0,176 0,106 2,738 0,098 1,192 0,968 1,468

Tıp ve diğer bölümler 1,145 0,285 16,124 0,000 3,141 1,797 5,492

Sosyal güvence 0,301 0,282 1,140 0,286 1,352 0,777 2,350

Alternatif tıp kullanımı -0,326 0,122 7,170 0,007 0,722 0,568 0,916

Cinsiyet 0,003 0,105 0,001 0,975 1,003 0,817 1,231

Gelir düzeyi 0,324 0,130 6,271 0,012 1,383 1,073 1,783

Sıkça yaşanan sağlık sorunu -0,533 0,190 7,857 0,005 0,587 0,405 0,852

Kronik hastalık 0,564 0,286 3,891 0,049 1,758 1,004 3,080

Ailede sağlık çalışanın varlığı 0,126 0,145 0,764 0,382 0,722 0,568 0,916

Sabit terim -1,193 0,441 7,313 0,007 0,303

Tablo 4. Logit Modeli Tahmin Sonuçları
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belirtilmektedir (21,22). Dolayısıyla bu yaklaşım ileride 
yaşanabilecek sağlık sorunlarına yönelik olarak ciddi bir 
risk oluşturabilir.
Sağlık hizmeti kullanımının belirleyicilerinden biri 
bireylerin kendi sağlıkları hakkındaki düşünceleridir. 
Öğrencilerin yarısı genel sağlık durumunun iyi 
olduğunu düşünmektedir. Erciyes Üniversitesi'nde 
yapılmış olan bir çalışmada genel sağlık durumunu 
iyi olarak değerlendiren öğrencilerin oranı %49.2'dir 
(23). Tunceli Üniversitesi'nde ise bu oran %43.8 olarak 
bulunmuştur (24). Araştırmamızdaki gençlerin algısal 
sağlık durumları literatür ile uyumludur. Sağlık algısı 
öznel bir değerlendirme olup, kişisel özelliklerle birlikte 
kültürel farklılık da gösterebilmektedir.

Alternatif ve tamamlayıcı tıp kavramları tıp fakültesi 
müfredatında yer almaz, hastanelerde sunulmaz, sağlık 
sigortası tarafından ödenmez. Hastalara destek amacı 
güder ve etkinliği yönünde henüz yeterli ve kesin bilgi 
bulunmamaktadır. Günümüzde tartışılmaya devam 
etmektedir (25).

Alternatif tıp uygulaması olarak ilk sırada bitkisel çay 
içmenin geldiği, bunu dua etme ve vitamin desteği 
almanın izlediği belirlenmiştir. Ayrıca alternatif tıbba 
başvuran öğrenciler, başvurmayan öğrencilere göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha az sağlık 
hizmetlerinden yararlandığını ifade etmiştir. Üniversite 
öğrencilerinin alternatif tıbbı, modern tıbbın bir 
ikamesi olarak görmeleri üzerinde durulması gereken 
bir konu olup, alternatif tıbbın modern tıp kontrolünde 
uygulanması konusunda gençlerin bilinçlendirilmesi 
önem taşımaktadır.
Selçuk Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nde yapılmış 
çalışmalarda da öğrencilerin ciddi boyutta olabilecek 
birçok hastalık karşısında (karın ağrısı, grip, ishal, 
yaralanma, yanık gibi), sağlık kuruluşuna gitmek yerine 
geleneksel uygulamalara başvurduğu bulunmuştur 
(26,27).

Geleneksel uygulamalar insanlığın varoluşundan beri 
süre gelmektedir. Modern tıp konusunda oldukça 
yaygın çalışmalar yapılmasına rağmen geleneksel 
sağlık uygulamaları hala kendini korumaktadır. Bu 
sebeple Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelik 
ile geleneksel sağlık uygulamaları alanında yaşanan 

boşluklar doldurulmaya, uygulamalar kontrol altına 
alınmaya çalışılmıştır (28). 

Kişilerin sağlık bilgisinin artmasının, daha kaliteli 
sağlık hizmeti alımında etkili olduğu belirtilmektedir 
(29). Günümüzde ücretsiz oluşu ve erişim kolaylığı 
açısından tercih edilen yöntemlerin başında internet 
gelmektedir (30). Öğrencilerin üçte biri sağlık bilgisini 
internetten almakta olup, Yüksel ve arkadaşlarının 
(31) Türkiye'de 33 ilde yapılmış bir projenin sonuçları 
ile benzeşmektedir. Bununla beraber öğrencilerin 
çoğunun yalnızca ciddi durumlarda sağlık kuruluşuna 
gittiği ve alternatif tıp kullandığı görülmektedir (26,27). 
Tıp fakültesi öğrencilerinin diğer öğrencilerden daha 
yüksek oranda sağlık hizmeti kullanıyor olması da sağlık 
bilinçlerinin etkisini destekleyici bir bulgudur.

Öğrencilerin son gittiği sağlık kuruluşunda, kendilerini 
ilk karşılayan kişinin çoğunlukla kayıt memuru 
olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde yapılmış başka 
çalışmalarda da hastalar yüksek oranında kayıt 
memuru tarafından karşılandıklarını ifade etmişlerdir 
(32). Hastalar hastaneye geldiklerinde ne yapacağını 
bilmeyerek stres yaşayabilmekte ve bu durum 
hastanelerdeki hasta kabulünü önemli kılmaktadır. 
Hasta ile hastane arasındaki ilişkinin başladığı bu 
birimlerde karşılaşılan olumsuz yaklaşımlar uyum 
sorunlarını doğuracaktır (33). Konunun önemi Sağlık 
Bakanlığı Kalite Standartlarında da belirtilmiş olup, 
kurumlarda karşılama, danışma ve yönlendirme 
hizmetlerinin bulunması, bu birimlerde hasta 
bilgilendirici rehberler, broşürler, telefon ve bilgisayar 
gibi teknik donanımın yanı sıra personel sayısının yeterli 
düzeyde olması gerekliliğinin üzerinde durulmuştur (34).

Son gidilen sağlık kuruluşunda ilk 15 dakika içinde 
muayene olabilenlerin oranı yarıya yakın bulunmuştur. 
Tezcan ve arkadaşlarının (2014) Pamukkale Üniversitesi 
Hastanesi'nde yapmış olduğu çalışmada bu oran 
benzerdir (35). Öztürk (2014)'ün Meram Tıp Fakültesi 
Üniversite Hastanesi'nde yaptığı çalışmada ise yarıdan 
fazla olarak belirtilmiştir (36). Erdem (2007) de 
çalışmasında bekleme süresinin hastalar üzerindeki 
memnuniyetsizlik yarattığını belirtmiştir (37).

Araştırmamızda son başvurulan sağlık kuruluşunda 
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oturma imkanının yüksek olduğu bulunmuştur. 
Tezcan ve arkadaşları(2014)'nın üçüncü basamak bir 
sağlık kuruluşunda yapmış olduğu araştırmada da bu 
oran benzer olarak bulunmuştur (35). Yapılmış olan 
çalışmalar da hastaların sağlık kuruluşlarında oturma 
imkanına önem verdiği vurgulanmıştır (10, 32, 37).

Bekleme süresi ve oturma imkanı sağlık kurumlarında 
bulunan bireylerde psikolojik durumlarında tekrarlayan 
düşünceler, anksiyete ve negatif hisler gibi olumsuz 
duyguları tetiklemektedir (38).

Araştırmamıza katılan öğrencilerin yarıdan fazlası 
sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadığını 
düşündüğünü belirtmiştir. Ocak 2013-Aralık 2013 
tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 
aracılığı ile Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne 
bağlı 12 hastaneyi ilgilendiren şikâyet başvurularında 
şikayet nedenlerinin dağılımında birinci sırada yer alan 
şikâyet başvurusu “Hizmetten Faydalanamama” ile 
ilgili olduğu bildirilmiştir (39). Sağlık Bakanlığı Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Şikayetleri Genel 
Müdürlüğü 2006-2009 yılları arasındaki verilerine göre 
hastaların benzer oranda çeşitli sebepler nedeniyle 
sağlık hizmetlerinden yararlanamadıklarını ifade 
ettikleri belirtilmiştir (40). 

Araştırmamızda en sık tercih edilen sağlık kuruluşu 
devlet hastaneleri olmakla beraber, tercih sebebi olarak 
da çoğunlukla sosyal güvence ve yakınlık faktörleri 
yer almaktadır. Farklı ülkelerde yapılmış çalışmalarda 
da benzer şekilde sağlık kurumu seçiminde yakınlığın 
önemi vurgulanmıştır (41,42,43). Türkiye genelinde 
devlet hastanelerinin tercih edilmesinde en önemli 
faktör yakınlık (%30.4), özel hastanelerde ise daha iyi 
hizmet verildiği düşüncesi (%58.8)'dir (44).

Gelir durumunun düşük, sağlık durumunun kötü 
olduğunu düşünen, sıkça yaşadığı bir sağlık sorunu 
olan ve alternatif tıp kullanan öğrencilerin sağlık 
hizmetlerinden yeterince yararlanamadığını 
düşünmesi, gençlerin beklentilerini karşılayacak 
kapsamda eğitimler düzenlenmesi gerekliğini ortaya 
koymaktadır. Cinsiyet, sigortalılık durumu, yaşanan yer 
ve kronik hastalık değişkenleri ile “Sağlık Hizmetlerinden 
Yeterince Yararlanma Durumu” değişkeni arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamış olması 
araştırma grubunun üniversite öğrencileri ile sınırlı 
olmasından kaynaklanabilir.
Bununla beraber, tıp fakültesinde öğrenim gören 
öğrenciler, diğer bölümlerdeki öğrenci sayısına göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha çok sağlık 
hizmetlerinden yeterince yararlandığı düşüncesi tespit 
edilmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerinde sağlık bilincinin 
daha fazla olması nedeniyle beklenen bir sonuçtur.
 
SONUÇ
Öncelikli olarak toplumda üretken olması beklenen 
üniversite öğrencilerin sağlık algıları ve sağlık 
hizmetlerini kullanırken yaşadıkları sorunların 
belirtildiği bu çalışmada, katılımcıların sağlık 
güvencesine sahip olmadığı görülmüştür. Yaş ve 
cinsiyet gözetilmesizin herkesi kapsaması gerekliliği 
konusunda düzenlemeler yapılması gereklidir. Sağlık 
hizmeti kullanımında gelir durumu, öğrencilerin 
sağlık algıları, öğrenim gördükleri bölümler ve 
alternatif sağlık uygulamalarına olan yaklaşımları 
önemli yer tutmaktadır. Bu hususta üniversitelerde 
verilen sağlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması gençleri 
yanlış uygulamalardan koruyacak, daha nitelikli 
hizmet kullanımlarına yardımcı olacaktır. Öğrenciler 
sağlık sorunları yaşadıklarında çoğunlukla devlet 
hastanelerini tercih etmektedirler. Tercih sebeplerinin 
ise sıklıkla sosyal güvence durumları ve yakınlık faktörü 
olduğu saptanmıştır. Özel sağlık kuruluşlarındaki hasta 
giderlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanmasına 
rağmen elde edilen sonuçlar katkı payının tercih 
noktasındaki etkisinin oldukça önemli olduğunu 
ve bu sorunun giderilmediğini, dolayısıyla kamu 
kuruluşlarında ortaya çıkan hasta yoğunluğunun 
sağlık hizmeti kullanımını olumsuz etkilediği sonucuna 
varılabilir.
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ÖZET
Amaç: Diferensiye tiroid kanserli (DTK) hastalarda total tiroidektomi sonrası risk skorlamasına göre verilen 
I-131 (radyoiyot) ile ablasyon, tüm dünyada ve ülkemizde sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kanser 
gelişimindeki rolü açıklanamamakla birlikte, Galektin-3’ün artmış ekspresyonunun tümör hücrelerinin ad-
hezyon ve motilitelerini değiştirerek metastaz potansiyelini artırdıkları bildirilmektedir. Araştırmalara göre 
Galektin-3 (Gal-3) özellikle papiller tiroid kanserlerinde olmak üzere DTK’da pozitiftir. 
Bu çalışmada amacımız, DTK nedeniyle total tiroidektomili, ardından yüksek doz radyoiyot ablasyon tedavisi 
alma amacı olan hastalarda ölçülen serum Galektin-3 (sGal-3) seviyelerinin, hastaların tüm vücut tarama 
sintigrafileri ile değerlendirilerek prognostik ilişkisinin varlığının araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: sGal-3 seviyeleri Abbott i sistem otoanalizörde çalışıldı. İyi prognoz göstergesi ve ablasyon 
başarısı; TSH stimüle durumda iken, serum Tg seviyeleri ölçülemeyecek kadar düşük düzeyde (stimüle Tg 
<1ng/ml veya non-stimüle Tg <0.2 ng/ml), normal fizik muayene bulguları ve/veya ablasyon sonrası 8-12. 
ayda yapılan düşük doz radyoiyot tüm vücut tarama sintigrafisi negatif olan, lenf nodu veya uzak metastaz 
ile uyumlu radyolojik ve klinik bulgusu olmayan olgular olarak kabul edildi. 
Bulgular: Çalışmaya 48 hasta dahil edildi. Hastaların ikisinde sGal-3 seviyesi sınırda yüksek, diğerlerinde 
normaldi.  İmmünohistokimyasal olarak Galectin-3 bakılan hastalardan 25’inde Galectin-3 pozitif iken, 
23’ünde negatifti. İmmünohistokimyasal olarak bakılan Gal-3-ile sGal-3 seviyeleri arasında korelasyon yoktu 
(p=0.663). Ablasyon başarısı ile sGal-3 arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0.05). 
Sonuç: Bu çalışmada ablasyon başarısı ile sGal-3 düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Bunun nedeni, 
sGal-3’ün tümör dokusundan kaynaklanması ve ancak sGal-3 ölçümü için yapılan örnekleme sırasında an-
lamlı tümör yükünün bulunmaması olabilir. Bu nedenle, sGal-3’ün normal seviyelerde olmasının iyi prognoz 
göstergesi olduğunu düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Galektin-3; Diferensiye tiroid kanserleri; Ablasyon; İmmünohistokimya

ABSTRACT
Aim: I-131 (radioiodine) ablation following total thyroidectomy in patients with differential thyroid cancer 
(DTC) is a routine treatment method. Increased expression of Galectin-3 in tumor cells has been shown to 
alter adhesion and motility resulting with increased metastatic potential although its role in cancer develop-
ment has not been demonstrated yet. Galectin-3 (Gal-3) was declared positive in DTC, especially in papillary 
thyroid carcinomas. 
The aim of study is to investigate whether there is a prognostic association between serum Galectin-3 levels 
measured in patients with total thyroidectomy due to DTC, followed by high-dose radioiodine ablation the-
rapy and whole body screening scintigraphy. 
Materials and Methods: sGal-3 levels were studied in the Abbott i system autoanalyzer. Success of ablation 
and good prognosis were defined via too low Tg levels under TSH stimulation, normal physical examination 
findings and/or post-ablation negative low dose whole body radioiodine scintigraphy 8 to 12 months after 
ablation, absence of any findings suggesting lymph node and distant metastasis in radiological or clinical 
evaluation.
Findings: Forty-eight patients were included in the study. sGal-3 levels were within the normal range in 
whole patients of whom two had values close to upper limit.
Immunohistochemically, Galectin-3 was positive in 25 of the patients, whereas negative in other 23. There 
was no correlation between immunohistochemically evaluated levels of Gal-3 and sGal-3 (p = 0.663). The 
relationship between ablation success and sGal-3 was not statistically significant (p> 0.05).
Conclusion: There was no significant relationship between ablation success and sGal-3.
A possible explanation for this result might be excretion of sGal-3 from the tumor tissue and absence of 
tumour tissue at the time of sampling for sGal-3 in the study population. In conclusion, the authors suggest 
that sGal-3 is a good prognostic indicator when it is at normal levels during ablation.
Key words: Galectin-3; Differential thyroid cancers; Ablation; Immunohistochemistry

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Biyokimya AD, 

Ankara/Türkiye 

2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Nükleer Tıp AD, 

Sivas/Türkiye 

3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Endokrinoloji ve 

Metabolizma Bilim Dalı, 

Sivas/Türkiye

Tuba ÇANDAR, Dr. Öğr. Üyesi

Zekiye HASBEK, Doç. Dr. 

Seyit Ahmet ERTÜRK, Araş. Gör. 

Ali ÇAKMAKCILAR, Araş. Gör.

Gülhan DUMAN, Dr. Öğr. Üyesi

İletişim: 

Dr. Öğretim Üyesi Tuba ÇANDAR

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Biyokimya Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Mevlana 

Bulvarı No:84-86 B Blok 3. Kat

Balgat Çankaya/Ankara 

Tel: 05324940890

e-mail: 

tubacandar@msn.com

Geliş tarihi/Received: 28.10.2018

Kabul tarihi/Accepted: 14.12.2018

DOI: 10.16919/bozoktip.475555

Bozok Tıp Derg 2019;9(3):11-5

Bozok Med J 2019;9(3):11-5

ORJİNAL ÇALIŞMA 

11

SERUM GALEKTİN-3 VE DİFERANSİYE TİROİD 
KANSER İLİŞKİSİ

The Relation Between Serum Galectin-3 and Differential 
Thyroid Cancers

Tuba ÇANDAR1(0000-0002-3922-5915), Zekiye HASBEK2 (0000-0002-8119-3363 ), Gülhan DUMAN3 
(0000-0002-4057-5701), Seyit Ahmet ERTÜRK2 (0000-0002-6030-9662), Ali ÇAKMAKCILAR2 

(0000-0002-8512-3207)



GİRİŞ
Tiroid kanserleri en sık görülen endokrin malignite olup, 
foliküler epitelyal hücrelerden köken alan diferensiye 
tiroid kanserleri (DTK), tüm tiroid kanserlerinin 
% 95’ten fazlasını oluşturur (1). Diferensiye tiroid 
kanserli hastalarda total tiroidektominin ardından 
risk skorlaması yapılarak verilen radyoiyot (131I) 
ile remnant ablasyon (RRA), tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de uygulanan bir tedavi yöntemidir. 
Diferensiye tiroid kanserlerinde, sitolojik olarak 
maligniteyi kesin gösteren veya ekarte edilebilen 
optimum bir test henüz yoktur. Bununla birlikte, birçok 
araştırma sonuçlarına göre immunohistokimyasal 
olarak bakılan Galektin-3 (ihGal-3), özellikle papiller 
tiroid kanserleri (PTK)’nde olmak üzere differensiye 
tiroid kanserlerinde pozitiftir (2). Kanser gelişimindeki 
rolü tam olarak bilinmemekle birlikte, Galektin-3’ün 
artmış ekspresyonunun tümör hücrelerinin adhezyon 
ve motilitelerini değiştirerek metastaz potansiyelini 
artırdıkları bildirilmektedir (3).  Özellikle şüpheli tiroid 
nodüllerinde, operasyon öncesinde malignitenin 
ekarte edilmesi açısından tanısal değerlendirmedeki 
yeri konusunda araştırmalar yapılmaktadır (4). Ancak 
Galektin-3’ün tiroid malignitelerinde duyarlılığı yüksek 
olmakla birlikte özgüllüğü düşüktür. 
Bu çalışmada amacımız, DTK nedeniyle total 
tiroidektomi olmuş, ardından yüksek doz radyoiyot 
ablasyon tedavisi alması amaçlanan hastalardan 
alınan örneklerde ölçülen serum Galektin-3 (sGal-3) 
seviyelerinin, hastaların tüm vücut tarama sintigrafileri 
ile birlikte değerlendirilerek ablasyon başarısı ve 
prognoz ile ilişkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır.

GEREÇ VE YÖNTEM: 
Bu çalışmaya Nükleer Tıp Anabilim Dalı’na DTK tanısıyla 
total tiroidektomi yapılmış ve yüksek doz 131 I tedavisi almak 
üzere gönderilen yaşları 25-73 olan (ort:47.35±11), 42 
kadın, 6 erkek hasta olmak üzere 48 hasta dahil edildi. 
Cinsiyet ayrımı tiroid papiller ca’nın daha çok kadınlarda 
görülmesi ve literatürde ayırım bulunmaması nedeniyle 
önemli kabul edilmedi. Hastalardan başvuru sırasında 
kan örneği alındı, serumları ayrıldı ve sGal-3 seviyeleri 
bakılıncaya kadar -800C’de saklandı. Bu çalışma Helsinki 
Deklarasyonu prensiplerine uygun olarak yapıldı ve Etik 
Kurul onayı alındı.

Tüm hastalarda RRA öncesi en az dört hafta süreyle 
tiroid hormon replasman tedavisi kesildi ve iyotsuz diyet 
uygulandı. Radyoiyot remnant ablasyon sonrası 3-8. 
günlerde, anterior ve posteriordan tüm vücut tarama 
sintigrafisi (TVTS) yapıldı. Tüm vücut tarama sintigrafisi 
için tek-başlı gamma kamerada (Toshiba GCA-7100A) 
yüksek enerjili paralel delikli kolimatör kullanıldı (364 
kEv-%20 enerji penceresi- 7cm/dk). Tüm hastalara RRA 
sonrası L-T4 replasman tedavisi başlandı. Çalışmaya 
dahil edilen hastaların hem radyoiyot remnant ablasyon 
sırasındaki hem de takipleri sırasındaki klinik, radyolojik 
ve laboratuvar verileri kaydedildi.  Klinik takip için, fizik 
muayene, boyun ultrasonografi ve serum Tg, anti-
TgAb, TSH, fT4 düzeylerine bakıldı. Radyoiyot remnant 
ablasyon sonrası 8-10. aylarda tanısal doz TVTS yapılan 
hastaların verileri de kaydedildi. TSH stimüle durumda 
iken, serum Tg seviyesinin dedekte edilemeyecek kadar 
düşük düzeyde olan (stimüle Tg <1ng/ml veya non-
stimüle Tg <0.2 ng/ml,), normal fizik muayene bulguları 
ve/veya ablasyon sonrası 8-12. ayda yapılan düşük doz 
radyoiyot tüm vücut tarama sintigrafisi negatif olan, 
lenf nodu veya uzak metastaz ile uyumlu radyolojik ve 
klinik bulgusu olmayan hastalar, ablasyon başarılı ve iyi 
prognozlu olarak kabul edildi.
SGal-3 seviyeleri kemilüminesan mikropartikül 
immünolojik ölçüm prensibi kullanılarak Abbott i sistem 
otoanalizör kullanılarak çalışıldı. Serum Gal-3 seviyesi 
sağlıklı kontrol grubu planlaması yapılmadığından 
halihazırda kullanılan ölçüm yöntemi için sağlıklı 
bireylerde referans aralık üst sınırı olan 25.9 ng/mL 
üzeri pozitif olarak kabul edildi. İmmünohistokimyasal 
galektin-3 (ihGal-3) seviyeleri patoloji raporları 
taranarak elde edildi. Ventana, BechMark LT 
tam otomatik immünohistokimya boyama cihazı 
kullanılarak elde edilen sonuç için bir örnek resim 
sunuldu (Resim 1).

İstatistiksel Analiz:
İstatistiksel analizler SPSS versiyon 14.0 yazılımı 
kullanılarak yapıldı. İstatistiksel olarak sonuçların 
değerlendirilmesinde, ablasyon başarısı ve 
immünohistokimyasal olarak bakılan Gal-3 ile sGal-
3’ün pozitif/negatif olması arasındaki fark bulunup 
bulunmadığı Ki-Kare testi kullanılarak karşılaştırıldı. 
P-değerinin <0.05 olması durumunda istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi.
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Resim 1. Ventana, BechMark LT tam otomatik 
immünohistokimya boyama cihazı ile immünohistokimyasal 
galektin-3 (ihGal-3) görüntüsü

BULGULAR
Çalışmaya yaşları 25-73 olan (ort:47.35±11), 42 kadın 
(% 87), 6 erkek (% 13) hasta olmak üzere 48 papiller 
tiroid kanser hastası dahil edildi. Hastalardan 18’i (% 
37.5) mikrokarsinom, 12’si folliküler varyant (% 25), 
11’i (% 22.9) klasik varyant ve yedisi (% 14.6) enkapsüle 
foliküler varyant alt grubundaydı. Median tümör 
boyutu 12.5 mm idi (range: 2-60mm). Tümör boyutu 
ile ihGal-3’ün ve sGal-3’ün pozitif/negatif olması 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu 
(p=0.454 ve p=0.363, sırasıyla). Ablasyon sırasında 
100-200 mCi arasında dozlar uygulandı. 48 hastadan 
yalnızca ikisinde sGal-3 seviyesi sınırda yüksek olarak 
bulundu. Ancak diğer tüm hastalarda sGal-3 seviyeleri 
normaldi.  Çalışmaya dahil edilen hastalardan 10’unda 

ihGal-3 bakılmamış olup, ihGal-3 bakılan hastalardan 
25’inde (% 52.1) galektin-3 pozitif iken, 13’ünde (% 
27.1) negatifti.  Tanı anında hastalardan altısında lenf 
nodu metastazı vardı. Bu hastaların tamamında sGal-3 
negatifti. Ancak bu hastalardan yalnızca iki tanesinde 
ihGal-3 bakılmış olup, onlarda da pozitif olarak 
bulundu.  İmmünhistokimyasal olarak bakılan Gal-3-ile 
sGal-3’ün pozitif/negatif olup olmaması arasındaki ilişki 
değerlendirildiğinde; ihGal-3’ün negatif veya pozitif 
olduğu toplam 46 hastanın tamamında sGal-3 negatifti 
(p=0.019) (Tablo 1). sGal-3 pozitif olan iki hastada ise 
ne yazık ki ihGal-3 çalışılmamıştı. Hastalardan 3’ünde 
8-10 ay sonra düşük doz RAI ile tüm vücut taraması 
yapılamamış olmakla birlikte, tüm hastalar dikkate 
alındığında takipte median serum Tg düzeyi 0.02 ng/
mL (range:0.02-0.39 ng/mL) (AntiTg negatif iken) idi. 
Ablasyon başarısı ile sGal-3 arasında anlamlı ilişki yoktu 
(p=0.812). 

Tablo 1; Serum Galektin-3 (sGal-3) ve immünohistokimyasal
olarak bakılan Galektin-3 (ihGal-3)’ün pozitif/negatif olup 
olmaması arasındaki ilişki

TARTIŞMA
Literatürde, Galektin-3 gibi immunohistokimyasal 
boyaların, kanser deteksiyonu için spesifitesinin 
yüksek ancak sensitivitesinin düşük olduğunu 
gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur (5). Galektin-3 
ekspresyonunun özellikle, gastrointestinal sistem, 
santral sinir sistemi, baş ve boyun, meme, pankreas, 
uterus, mesane, dil ve tiroid kanserlerinde arttığı 
bilinmektedir (6). Tiroid malignitelerinden, özellikle 
papiller karsinomlarda Gal-3 ekspresyonunun arttığı 
ve benign lezyonlardan ayırıcı tanıda kullanılabileceği 
ifade edilmiştir. Kovács ve ark. (7) 91 hastada yaptıkları 
çalışmada, papiller tiroid kanseri olan 20 hastanın 
19’unda güçlü ihGal-3 ekspresyonu olduğunu, oysa 
foliküler tiroid kanseri olan 10 hastanın üçünde ihGal-3 
ekspresyonunun negatif olduğunu bulmuşlardır. 
Aynı çalışmada, 19 folliküler adenoma olan hastanın 

sGal-3

Pozitif Negatif

ihGal-3 Pozitif 0 25 (%100)

Negatif 0 13 (%100)

Çalışılmadı 2 (%20)   8 (%80)
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dördünde fokal pozitiflik varken, nodüler guatr ve 
normal tiroid dokusu olan tüm hastalarda ihGal-3 
negatif olarak bulunmuştur. Al-Sharaky ve ark. (8), tiroid 
karsinomanın teşhisinde, Gal-3’ün Glypican-3’e göre 
daha sensitif olduğunu, buna rağmen, Glypican-3’ün 
Gal-3’e göre foliküler paternde malignitelerin ayrımında 
daha spesifik olduğunu ve tiroid karsinomunu tiroid 
adenomundan ayırmada tanısal doğruluğu % 87,5 
olarak rapor etmişlerdir. Gal-3 gibi biyobelirteçlerin 
PTK’lerinin prognozu açısından önemi net değildir.  
Selemetjev ve ark. (9), PTK hastalarında Gal-3 
ekspresyonunun anaplastik tiroid kanserlerine göre 
daha yüksek olduğunu buldular. Aynı çalışmada survinin 
ekspresyonunun ise anaplastik tiroid kanserlerinde 
daha yüksek olduğunu ve Gal-3’ün tümörün ilerlemiş 
evresi ve lenf nodu metastazı varlığı ile korelasyonu 
olmadığını buldular. Türköz ve arkadaşları (10) ise, 
lenf nodu metastazı olanlarda Gal-3 ekspresyonunun 
daha az sıklıkta olduğunu, primer tümörün lokal 
invazivlik derecesi arttıkça, tümör hücrelerinde Gal-3 
ekspresyonunun şiddetinin azaldığını ve primer odağın 
metastatik potansiyeli arttıkça, tümör hücrelerinin Gal-
3 ekspresyonunun şiddetinin azaldığını göstermişlerdir. 
Bizim çalışmamızda tanı anında hastalardan altısında 
lenf nodu metastazı vardı. Bu hastaların tamamında 
sGal-3 negatifti. Ancak bu hastalardan yalnızca 2 
tanesinde ihGal-3 bakılmış olup, onlarda da pozitif 
olarak bulundu. Koo ve ark (11), DTK’ların daha agresif 
seyir gösterdiği alt grubu olan diffüz sklerozan papiller 
kanserlerde Gal-3 ekspresyonunun prevalansının daha 
düşük olduğunu göstermişlerdir. 

İmmunhistokimyasal olarak bakılan Gal-3’ün, klasik 
PTK’nin teşhisinde yardımcı olabileceği bilinmektedir. 
Bununla birlikte serum Gal-3 seviyelerinin DTK tanısı 
ve prognozunu göstermek açısından nadir çalışmalar 
vardır. Inohara ve ark. (12), PTK’lerinde serum Gal-
3’ün diğer tiroid nodülleri olan hastalara göre daha 
yüksek olduğunu, benign tiroid nodülleri ve sağlıklı 
bireyler arasında ise fark olmadığını buldular. Xue 
ve ark. (13) serumda Gal-3’ün pozitif olmasının 
tiroid malignitelerinin teşhisinde kullanılabileceğini 
bildirdiler. Oysa Makki ve ark. (14), benign tiroid 
nodülleri olan hastalar ile PTK olan hastaların serum 
Gal-3 düzeyleri arasında anlamlı fark olmadığını 
buldular. Benzer şekilde Išić ve arkadaşları da (15), 

serum Gal-3’ün tiroid malignitelerinin tespitinde 
güvenilir bir belirteç olarak kullanılamayacağını rapor 
ettiler.  Bizim bu çalışmada amacımız, serum Galektin-3 
seviyelerinin ablasyon başarısı ve prognoz ile ilişkisinin 
olup olmadığının araştırmaktı.  Henüz ön verilerini 
sunduğumuz bu çalışmamızda sonuç olarak, ihGal-3 
pozitif olan hastalarda bile sGal-3 seviyeleri negatif 
olarak bulundu. Ayrıca ablasyon başarısı ile sGal-3 
arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Bunun nedeninin, 
sGal-3’ün vücutta tümör varlığı durumunda yükseldiği 
ve bizim hasta grubumuzda, ablasyon sırasında 
anlamlı tümör yükü olmamasından kaynaklandığı, 
bu nedenle, sGal-3’ün ablasyon sırasında normal 
seviyelerde olmasının iyi prognoz göstergesi olduğunu 
düşünmekteyiz. 
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ÖZET
Akut apandisit acil cerrahi gerektiren akut karın nedenlerinin başlıca nedenidir. Tanı ve tedavide gecikme 
önemli komplikasyonlara yol açabilir. Serum inflamasyon belirteçleri anammez, fizik muayene ile birlikte yay-
gın olarak başvurulan ucuz ve ulaşılabilir tanısal araçlardır. C-reaktif protein (CRP) inflamasyonda karaciğerden 
en hızlı, en çok sentezlenen akut faz reaktanı olup akut apandisitde tanısal amaçlı kullanılan inflamasyon 
belirteçidir. Literatürde preoperetif ve postoperatif CRP değerlerinin perfore olmayan akut apandisitlerin his-
topatolojik alt gruplarına göre karşılaştıran kısıtlı çalışma var. Bu amaçla Eylül 2008- Aralık 2008 tarihleri ara-
sında  T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde akut apandisit nedeniyle 
appendektomi uygulanan hastaların  ameliyat öncesi ve sonrası CRP değerlerinin histopatolojik alt gruplarla 
karşılaştırılması yapıldı. Perfore ve non-perfore flegmenöz alt grup apandisitlerde postoperatif CRP değer-
lerinin, preoperatif değerlere göre anlamlı derecede yükseldiği (p<0,005, p<0,001), inflamasyonun daha az 
olduğu eritematöz (p=0,05) ve  oblitere  akut apandisitlerde (p=0,38) ise  anlamlı bir fark olmadığını saptadık. 
Non-perfore flegmenöz apandisitlerde inflamasyon şiddetiyle orantılı olarak CRP değerlerinde preoperatif  
yükselmeye yol açtığı ve postoperatif süreçte artarak devam etdiği gösterilmiştir. İnflamasyonun şiddetinin 
daha az görüldüğü diğer histolojik alt gruplarda tanısal değeri olmasına rağmen postoperatif değerlerde an-
lamlı değişiklik saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Akut Apandisit; C-Reaktif Protein; Apendisit Histopatoloji

ABSTRACT
Acute appendicitis is one of the leading causes of acute abdomen. The delay in diagnosis and treatment 
can lead to significant complications. Serum inflammation markers are cheap, accessible diagnostic tools 
commonly used along with history and physical examination. C-reactive protein (CRP) is the fastest, most 
synthesized acute phase reactant in response to inflammation in the liver and is the diagnostic marker for 
inflammation in acute appendicitis. There are limited studies comparing preoperative and postoperative CRP 
values of histopathological subgroups of non-perforated acute appendicitis in the literature. The preoperative 
and postoperative CRP values of patients who underwent appendectomy for acute appendicitis at the T.C.S.B. 
İzmir Tepecik Training and Research Hospital General Surgery Clinic were compared with the histopathological 
subgroups between September to December in 2008. Postoperative CRP values of perforated and non 
perforated phlegmonous subgroup of appendicitis were found to be significantly higher than pre-operative 
values (p <0.005, p <0.001). p = 0.38) but no significant difference in erythematous (p = 0.05) and obliterated 
acute appendicitis (p = 0.38). It has been shown that non-perforated phlegmoneus appendicitis leads to a 
pre-operative increase in CRP values in proportion to the severity of inflammation and continues to increase 
in the post-operative process. Despite the diagnostic value of other histological subgroups with less severity 
of inflammation, there were no significant changes in postoperative values.

Key Words: Acute appendicitis; C-reactive protein; Appendicitis Histopathology
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GİRİŞ
Akut apandisit, acil cerrahi gerektiren ve en sık 
karşılaşılan akut karın nedenidir. Tedavide gecikme 
ciddi morbidite ve mortalite artışıyla sonuçlanmaktadır. 
Bu yüzden erken tanı büyük önem taşımaktadır. 
Serum inflamasyon belirteçleri de bu amaçla tanısal 
araç olarak yıllardır kullanılmaktadır. Bazı sitokinler 
(Interlökin 6, Interlökin 10), nötrofil oranında artış, 
eritrosit sedimantasyon hızı gibi inflamatuar belirteçler 
kullanılmakla beraber lökosit (WBC) sayısı, C-reaktif 
protein (CRP) düzeyi en sık başvurulan yöntemlerdir. 
Akut faz yanıtı olarak karaciğerden sentezlenen CRP’nin 
özellikle perfore apandisit de güvenilir bir gösterge 
olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (1). Ancak 
literatürde perfore olmayan apandistin histapatolojik 
bulgularıyla CRP ilişkisini inceleyen çalışmalar kısıtlıdır. 
Bu çalışmamızda amacımız perfore apandisitin yanı 
sıra, perfore olmayan akut apandistin histopatolojik alt 
gruplarının ameliyat öncesi ve  sonrası erken dönemde 
CRP düzeyine etkisini incelemektir.
 
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Eylül 2008- Aralık 2008 tarihleri arasında  T.C. S.B. 
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel 
Cerrahi Kliniğinde akut apandisit veya akut karın ön 
tanısıyla opere edilen ve  appendektomi uygulanan 
hastalar  retrospektif olarak incelendi.  Yaş, cinsiyet, ön 
tanı, yatış süreleri, histopatolojik tanıları ve ameliyat 
öncesi-sonrası  CRP ve WBC değerleri geriye dönük 
hasta dosyaları taranarak elde edildi. Histopatolojik 
tanıları perfore, flegmenöz, eritematöz, oblitere, 
lenfoid hiperplazik apandisit olarak raporlanan 
olgular çalışmaya dahil edildi. Normal apendiks olarak 
raporlananlar çalışma dışı bırakıldı. Her hastaya 
anestezi indüksiyonundan 30 dakika önce sefazolin 
sodyum 1 gr iv profilaktik olarak uygulandığı, perfore 
apandisitlerde seforoksim 750 mg iv 2x1, metronidazol 
500mg 100 ml solüsyon iv 3x1 ile taburcu olana kadar 
tedaviye devam edildi Diğer olgularda antibiyoterapi 
24 saat sonra kesildİ. Dren sadece yaygın pürülan 
peritonit durumlarında yerleştirildiği, 50 cc altına 
düşen seroz içerik durumunda çekildiği tesbit edildi.  
Tanıda serum belirteçleri olarak CRP ve WBC değerleri 
kullanıldı. Ameliyat sonrası CRP değeri hastanın yatış 
süresi boyunca tespit edilen en yüksek CRP değeri 
sadece değerlendirmeye alındı. Normal CRP referans 

değer aralığı 0-0,8 mg/dl olarak kabul edildi. Önce 
klinik tanı tipleri daha sonra histopatolojik tanı tiplerini 
ve oranlarını belirlendi.  Daha sonra perfore olmayan 
grubun histopatolojik tiplerinin, ameliyat öncesi ve 
sonrası CRP değerleri karşılaştırıldı. Ayrıca perfore ve 
perfore olmayan apandisit gruplarında CRP ve WBC 
arasındaki ilişkiler için regresyon ve korelasyon analizleri 
yapıldı. Tanımlayıcı analizlerde ortalama standart 
sapma ve ortanca (Alt-üst değer aralığı) kullanıldı. 
İstatistiksel karşılaştırmalar için SSPS 11.0 sürümü 
istatistik programında student t testleri kullandı. Test 
sonuçlarında p< 0,05 değerleri istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.
 
BULGULAR
Akut apandisit nedeniyle appendektomi uygulanan 
toplam 70 hastanın 35’i bayan, 35’i erkekti. Hastaların 
ön tanıları incelendiğinde 64 (%91,4) akut apandisit, 5 
(%7,1) akut karın, 1 olguda peptik ülser perforasyonu 
tanısı aldığı tesbit edildi. Normal apendiks saptanan 
8 hasta çalışma dışı bırakıldı. Ameliyat öncesi aksiller 
ateş: 37,8 0C (36,6-39,5) ve rektal ateş 38,3 0C (36,6-
39,8) olarak ölçüldü. McBurney 58 hastaya, 4 hastaya 
Elliot, 4 hastaya paramediyan, 4 hastaya göbek altı 
mediyan kesi ile olmak üzere hastaların tamamında 
açık appendektomi uygulandı. Ameliyat sırasında 
hepsinin akut apandisiti olduğu görüldü. Perfore ve 
flegmenöz apandisit de lokal ve generalize peritonit 
bulguları tabloya hakimdi. Toplam on dokuz olguda 
dren kullanıldı. Hastane yatış süreleri 3 (1-12) gün 
arası değişmekteydi.  Spesimen histopatolojik raporları 
Tablo-1 şematize edildi. 

Tablo-1: Apandisitin histopatolojik tipleri

Hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası  CRP 
değerleri tüm olgularda normal değerlerinin (0-0,8 mg/
dl) üzerinde olduğu ve istatistiksel olarak ileri derecede 
anlamlı olduğu(p= 0,001) gözlendi (Tablo-2). 

SAYI ORAN(%)

PERFORE 26 37,1

FLEGMENÖZ 31 44,3

ERİTEMATÖZ 6 8,6

OBLİTERAN 4 5,7

LENFOİD HİPERPLAZİ 3 4,3
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Tablo-2: Preoperatif ve postoperatif CRP düzeyleri

Histopatolojik  tiplerine göre karşılaştırıldığında; perfore 
ve flegmenöz apandisitlerde ameliyat sonrası CRP 
değerlerinin ,ameliyat öncesi değerlere göre anlamlı 
derecede yükseldiği görüldü (p=0,005, p<0,001). 
Eritematöz (p=0,05) ve  oblitere  akut appendisitlerde 
(p=0,38) ise  anlamlı bir fark  görülmedi  (Tablo-3).  WBC 
ve CRP  arasındaki ilişki regresyon analizlerine göre 
incelendiğinde; flegmenöz apandisitlerde WBC ve CRP 
arasında doğrusal ilişki olmadığı (R2= 0,003, p=0,73), 
perfore apandisitlerde ise  doğrusal ilişki olduğu (R2= 
0,26, p= 0,008) görüldü.

Tablo-3: Histopatolojik tiplerle CRP değerlerinin 
karşılaştırılması

TARTIŞMA
Akut apandisit acil ameliyatı gerektiren sebeplerin 
başında gelir. Klinik tablo ve fizik muayene yetersiz 
kaldığı durumlarda inflamasyon belirteçleri ve 
radyolojik görüntüleme önem taşır. Ancak duyarlılığı 
ve özgünlüğü yüzde yüz olan bir yöntem henüz yoktur. 
Atipik semptomların baskın olduğu (epigastrik başlayan 
sağ alt kadrana inen, sağ alt kadran hassasiyet, 
iştahsızlık gibi semptomların olmaması) durumlarda 
akut apandisit tanısı zorlaşır. CRP, WBC ve nötrofil oranı 

gibi serum inflamasyon belirteçleri kullanılarak negatif 
appendektomi oranının % 30 kadar düşürülebileceği 
bilinmektedir (2). Yanlış tanı ya da tedavide gecikme 
ciddi mortalite ve morbidite ile sonuçlanmaktadır. Bu 
yüzden apandisit şüphesi ameliyat için bir endikasyon 
olarak genel kabul görmektedir ancak  bu durumda 
genç kadınlarda daha fazla olmak üzere %15-20 olan 
gereksiz appendektomiyle sonuçlanabilmektedir (3).
Serum inflamatuar belirteçleri hızlı elde edilmesi ve 
ekonomik olması nedeniyle yaygın kullanım alanına 
sahiptir (4). Inflamasyon sürecinde proinflamatuar 
sitokinlerin etkisiyle karaciğerden CRP, fibrinojen, 
haptoglobulin, amyloid protein ve alfa-1 antitripsinin 
gibi akut faz proteinlerinin sentezinde artışı başlar. 
CRP inflamasyonun 4-6 saat de yükselmeye başlar, 
enfeksiyonun şiddetiyle orantılı olarak artmaya devam 
eder ve 24-48 saat de en yüksek düzeylere ulaşır (5). 
CRP hızlı artması, normal değerlerin çok üstüne çıkması 
bir avantajken duyarlılığının % 40-94,  özgüllüğünün % 
38-87 gibi çok geniş bir aralıkta olması bir dezavantajdır (6). 

Grönroos ve ark apandisit olmayan, akut apandisit, ve 
komplike (perfore) apandisit olarak gruplandırdıkları 
300 hastadan oluşan retrospektif çalışmalarında pre-
operatif CRP, WBC düzeylerinin incelediler. CRP perfore 
grup da 9,9 mg/dl diğer gruplarda sırasıyla 3,2 mg/dl 
ve 3,1 mg/dl olarak ölçülmüş olup perfore durumlarda  
yaklaşık üç katı kadar daha fazla yükseldiğini 
göstermişlerdir (7). Bizim çalışma dışı bıraktığımız 
normal appendiksli grup ile non-perfore grubun 
benzer CRP değerleri saptanmış. Bu yakın değerlerin 
apandisitin erken dönemde tanı konmasından 
kaynaklandığını, CRP’nin akut apandisitin geç dönemde 
ve perfore olgularda, erken dönemde ve non-perfore 
apandisitlerde ise WBC’nin üstün olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Bizim çalışmamızda perfore ve perfore 
olmayan appendisitlerdekine benzer pre-operetif 
CRP değerleri elde ettik. Ancak histopatolojik tanısı 
appendisit olmayan hastalar çalışma dışı bırakıldığından 
bu durum çalışmamızın bir eksikliği olarak görülebilir. 
Post-operetif süreçte sadece perfore ve flegmemoz 
appendisitde CRP nin artışının devam ettiğini saptadık. 
İnflamasyonun süresi ve şiddetiyle orantılı CRP  artış 
olacağını ileri süren literatür verilerini desteklemektedir. 
Benzer bir çalışmada Yıldırım ve ark’nın 85 hastadan 
oluşan retrospektif çalışmalarında pre-operatif CRP, 

CRP PERFORE 
GRUP 
(s= 26)
ort._+SH   

PERFORE 
OLMAMIŞ 
GRUP 
(s= 44) 
ort._+ SH

P DEĞERİ

PRE-OPERATİF 8,4 ± 1,5 2,4 ± 0,4 P<0,05

POST-OPERATİF 12,2 ± 2,1 4,7 ± 0,6 P<0,001

APPANDİSİTİN 
PATOLOJİK 
TİPLERİ

CRP 
ORTALAMASI

p  DEĞERİ

PERFORE PRE -OPERATİF 8,4 ± 1,5 p = 0,005

POST-OPERATİF 12,2 ± 2,1

FLEGMENÖZ PRE -OPERATİF 2,5 ± 0,5 p < 0,001

POST-OPERATİF 4,9 ± 0,7

ERİTEMATÖZ PRE -OPERATİF 2,5 ± 0,6 p = 0,057

POST-OPERATİF 3,4 ± 1,3

OBLİTERE PRE -OPERATİF 3,1 ± 1,2 p = 0,381

POST-OPERATİF 3,9± 1,2
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WBC’nin yanı sıra IL-6 ve IL-10 gibi serum inflamatuvar 
belirteçleri kullanılmış. Histopatolojik tanılar perfore, 
perfore olmayan ve normal apendiks şeklinde üç gruba 
ayrılmış. CRP’nin özellikle 24 saat den fazla semptomu 
olan perfore apandisit olgularda önemli oranda artığı 
gösterilmiş (8). 

Perfore apandisitlerde CRP’nin tanısal bir belirteç  
olmadığını öne süren çalışmalarda mevcut. Referans 
değeri CRP için 0-1 mg/dl olarak alınmasına rağmen 
perfore apandisitlerle non-perfore apandisitler 
arasında anlamlı bir  fark olmayacağı ileri sürülmüş. 
CRP’nin WBC ile beraber normal referans değer 
aralığında ise negatif prediktif değerinin 100 % olduğu, 
appendektominin gereksiz olduğu belirtilmiş (9). 
CRP’nin iyi bir tanısal belirteç olmakla beraber 1-5mg/
dl değerlerde perfore apandisit görülmeyeceğini 5mg/
dl nin perfore apandisit tanısı için bir cut-off değeri 
olduğunu ileri sürülmüş. Perfore olgular için cutoff 
değerini belirlenmesi bu çalışmanın amacı dışındadır 
ancak bizde non-perfore grub da pre-operatif ve post-
operatif CRP değerleri 2,4 ± 0,4/ 4.7 ± 0.6, perfore 
grupda ise 8.4 ± 1.5/12.2 ± 2.1 mg/dl olup bu çalışmayı 
desteklemektedir (10).

Semptomların başlamasından itibaren geçen süreye 
göre perfore ve non-perfore apandisitler arasında 
cutoff CRP değerleri de araştırılmış. Çalışmada 568 
hastanın verileri retrospektif  olarak incelenmiş. 
Birinci, ikinci ve üçüncü günlerdeki CRP’nin tanısal 
cutoff değerini non-perfore apandisitlerde sırasıyla 
1.5, 4.0 ve 10,5 mg/dl, perfore apandisitlerde 3.3, 8.5 
ve 12 mg/dl olarak saptanmış (11). Çalışma üçüncü 
günde perforasyon olmasa da CRP değerlerinin 
her  iki grup da yaklaştığı, perfore ve non-perfore 
apandisit ayrımının ilk 48 saat de daha uygun olduğu 
gösterilmiş. Literatür incelendiğinde CRP’nin ameliyat 
öncesi tanısal değerleri yoğun olarak tartışılmıştır. 
Ancak  appendektomi  sonrasında CRP değişimlerini 
inceleyen çok az çalışma var. Bunlardan birisi Erisson 
ve ark tarafından yapılan prospektif bir çalışmadır. 
Açık  appendektomi sonrasında post-operatif 1,2,6,10 
ve 30 günlerde CRP ile beraber ınterleukin-6, lökosit 
elastaz ve WBC değerleri ölçülmüş. Post-operatif 
komplikasyonların tesbitinde CRP, IL-6 ve WBC’nin 
kullanabileceğini belirtmişler (12).  Ancak bu çalışmada 

post-operatif CRP değerlerinin pre-operatif değerlerin 
yaklaşık bir buçuk katı yüksek olabileceğinin saptadık. 
Bu yüzden komplikasyon değerlendirilmesi açısından 
CRP nin kullanılmasının doğru olmayacağı yada daha 
yüksek cutoff değerlerinin kabul edilmesi kanaatindeyiz.
Akut apandisitde semptomların başlamasından 
ameliyata kadar geçen zaman, oluşan inflamasyonun 
şiddeti perfore ve flegmenöz apandisitlerde CRP 
değerlerinde orantılı yükselmeye yol açmaktadır. Bu 
durum post-operatif süreçte artarak devam edecektir.  
Apendiks duvarında inflamasyonun tam kat olmadığı 
durumlarında (eritematöz ve oblitere) inflamasyon 
post-operatif  CRP değerlerinde anlamlı değişiklik 
olmamaktadır.
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ÖZET
Amaç: İntravitreal enjeksiyon yapılan hastalarda kullanılan blefarosta (göz spekulumu) tipinin göz içi basın-
cına etkisinin incelenmesidir.
Gereç-Yöntem: İntravitreal ranibizumab (IVR) 0,5 mg / 0,05 ml  uygulanan 30 hastada kirpik korumasız (açık) 
blefarosta kullanılmış (Grup 1), 30 hastada kirpik korumalı (kapalı) blefarosta kullanılmıştır (Grup 2). İntra-
vitreal aflibercept (IVA) 2 mg/0.05 ml uygulanan 40 hastada açık blefarosta kullanılmış (Grup 3), 40 hastada 
kapalı blefarosta kullanılmıştır (Grup 4) ve toplam 140 hasta değerlendirmeye alınmıştır. Blefarosta takılma-
dan önce göz içi basıncı (ÖGİB), takıldıktan sonra göz içi basıncı (BGİB) ve enjeksiyon sonrası göz içi basıncı 
(EGİB) kontakt el tonometresi ile ölçüldü. Gruplardaki ÖGİB, BGİB, EGİB değerleri ve aralarındaki farklar 
istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). ÖGİB ve BGİB değerleri 
farkı hem grup 2 de hem de grup 4 de grup 3 e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p değerleri 
sırasıyla 0.028, 0.01). Grup 2 de bu fark  grup 1 ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 
yüksekti (p=0.15). ÖGİB ve EGİB değerleri farkı grup 2 de hem grup1 hem de grup 4 den anlamlı derecede 
yüksekti (sırasıyla p değerleri 0.003, 0.028). BGİB ve EGİB değerleri farkı grup 2 de hem grup 1 hem de grup 
4 den anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p değerleri 0.015,0.022). Bu değerler açısından diğer gruplar ara-
sında farklılık yoktu.
Sonuç: ÖGİB-BGİB fark değerleri kapalı blefarosta kullanılanlarda  açık  olanlara göre artmıştır. EGİB değerleri 
ÖGİB ve BGİB ile karşılaştırıldığında en yüksek artış IVR ve kapalı blefarosta grubundadır. İntravitreal enjeksi-
yon yapılan hastalarda bu durumun göz önüne alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar sözcükler: İntravitreal enjeksiyon; Göz spekulumu; Göz içi basıncı; Ranibizumab; Aflibercept 

ABSTRACT
Aim: Evaluation of the effect of eye speculum type used in patients with intravitreal injections on intraocular 
pressure
Material-Methods: Thirty patients with intravitreal ranibizumab (IVR) 0.5 mg / 0.05 ml were treated with 
open eye speculum (Group 1) and 30 patients with closed eye speculum (Group 2). Intravitreal aflibercept 
(IVA) was used in open eye speculum in 40 patients (Group 3) and in 40 patients in closed eye speculum 
(Group 4). A total of 140 patients were evaluated. The intraocular pressure was measured before insertion 
of the eye speculum, after insertion and after intravitreal injection with a contact hand tonometry. The dif-
ferences between the values of the BIOP, AIOP and IIOP in the groups were statistically compared
Results: There was no significant difference between the groups in terms of age and gender (p> 0.05). The 
difference in the values of BIOP and AIOP was statistically significantly higher in group 2 and group 4 than 
in group 3 (p values 0.028, 0.01, respectively). In group 2 this difference was not statistically significant (p = 
0.15). The difference between the values of BIOP and IIOP was significantly higher in group 2 than in group 1 
and group 4 (p values 0.003, 0.028 respectively). The difference in AIOP and IIOP values was higher in group 
2 than in group 1 and group 4 (p values 0.015, 0.022 respectively). There was no difference between these 
groups in terms of these values.
Conclusion: The difference in BIOP-AIOP values compared to open ones in closed eye speculum. The highest 
increase in IIOP values compared to BIOP and AIOP is in IVR and closed eye speculum group. We think that 
this condition should be considered in patients who are receiving intravitreal injections

Key words: Intravitreal injection: Eye speculum; Intraocular pressure; Ranibizumab, aflibercept
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GİRİŞ
Senil maküla dejenerasyonu , diyabete bağlı retinopati 
(DRP) ve retinanın venöz tıkanıklık hastalıklarının 
tedavisinde, vasküler endotelyal büyüme faktör (VEGF) 
inhibitörü olan antianjiojenik tedaviler kullanılmaya 
başlanmıştır (1,2). Gerek enjeksiyona bağlı (uygulanan 
enjeksiyon hacmi ve enjeksiyon sonrası reflü) ve 
gerekse göze bağlı (aksiyel uzunluk, skleral rijidite, 
vitreus yapısı) faktörlerin sonucunda neredeyse tüm 
intravitreal enjeksiyonlardan sonra oluşan önemli 
bir yan etki de ani göz içi basıncı (GİB) artışıdır(3-7).  
Katarakt cerrahisi sonrası iris-lens diyaframının 
artmış vitreus hacmine bağlı ortaya çıkan baskıya 
karşı direncinin düşmüş olabileceği ve bu nedenle de 
psödofakik hastalarda fakik hastalara göre daha fazla 
GİB artışı olabileceği düşünülebilir (8,9).

Bu çalışmada intravitreal antiVEGF uygulaması ve 
kullanılan blefarosta tipinin GİB artışı üzerine etkisi  
değerlendirilmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz bölümünde 
diyabetik retinopati nedeniyle intravitreal enjeksiyon 
yapılan 140 hasta bilgilendirilmiş olur  ve prospektif 
etik kurul onayı alınarak değerlendirildi. Glokomu 
olan, oküler ilaç kullanan veya oküler cerrahi geçiren 
hastalar değerlendirme dışı bırakıldı. İntravitreal 
ranibizumab (IVR) 0,5 mg / 0,05 ml  uygulanan 30 
hastada kirpik korumasız (açık) blefarosta kullanılmış 
(Grup 1), 30 hastada kirpik korumalı (kapalı) blefarosta 
kullanılmıştır (Grup 2). İntravitreal aflibercept (IVA) 
2 mg/0.05 ml uygulanan 40 hastada açık blefarosta 
kullanılmış (Grup 3), 40 hastada kapalı blefarosta 
kullanılmıştır (Grup 4). Tüm ölçümler yatar pozisyonda 
yapıldı. Blefarosta (Resim) takılmadan önce göz içi 
basıncı (ÖGİB), takıldıktan sonra göz içi basıncı (BGİB) 
ve enjeksiyon sonrası göz içi basıncı (EGİB) kontakt el 
tonometresi ile ölçüldü. Gruplardaki ÖGİB, BGİB, EGİB 
değerleri ve aralarındaki farklar istatistiksel olarak 
karşılaştırıldı.

Tüm enjeksiyonlar ameliyathane şartlarında aynı 
şekilde uygulandı. Hastalardan yazılı onam alındı. Tüm 
hastalara topikal anesteziyi takiben %10 povidone 
iodine ile oküler yüzey temizliği uygulandı. Steril örtü 

ve blefarosta uygulamasını takiben limbustan 3,5  mm 
mesafeden 30 gauge iğne ile intravitreal ranibizumab 
(IVR) 0,5 mg / 0,05 ml   veya intravitreal aflibercept (IVA) 
2 mg/0.05 ml  enjeksiyonu yapıldı. Enjeksiyon sonrası 
giriş yerine pamuk aplikatör ile masaj uygulandı. GİB, 
Tono-Pen (Tono-Pen AVIA® Applanation Tonometer, 
Reichert Technologies, USA) kullanılarak, blefarosta 
takılmadan önce (ÖGİB), blefarosta takıldıktan sonra 
(BGİB), enjeksiyon sonrası 1. dakikada  (EGİB) ölçüldü. 
İstatistiksel analizler SPSS 16,0 versiyon kullanıldı (SPSS 
Inc, Chicago, Illinois, USA)  ve p değeri 0,05 altında 
olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Analiz 
öncesi yapılan normal dağılım testinde, değişkenlerin 
normal dağılıma uyduğu görülmüştür. Grupların  
ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 
Dört grubun ortalamaları arasında farklılık olup 
olmadığı ANOVA ile karşılaştırılmıştır. Post hoc test 
olarak Tukey testi kullanılmıştır. Cinsiyet yönünden 
gruplar arasında farklılık olup olmadığı Ki kare testi ile 
değerlendirilmiştir.

BULGULAR 
Grup 1 ve 2 de 15 erkek,15 kadın, grup 3 ve 4 te ise 
20 erkek, 20 kadın vardı. Yaş ortalamaları grup 1 de 
66.87±11,0 yıl, grup 2 de 65,7±7,14 yıl, grup 3 de 
65,8±8,28 yıl ,grup 4 de 66,05 ±9,0 yıldı ve gruplar 
arasında istatistiksel farklılık yoktu (p=0,95). Cinsiyet 
yönünden de gruplar arasında farklılık bulunmamıştır 
(p>0,05). Bu durum yaş ve cinsiyet yönlerinden 
grupların birbirine benzer olduğunu göstermektedir.
ÖGİB-BGİB farkı grup 1 de -2,23±3,5 mmHg, grup 2 
de -4,13±3,84 mmHg, grup 3 de -1,75±2,76 mmHg, 
grup 4 de -4,22±3,87 mmHg dir. Dört grup arasında 
ÖGİB-BGİB farklarının ortalaması yönünden anlamlı 
farklılık bulunmuştur (P=0,003). ÖGİB-BGİB farklarının 
ortalaması grup 3’de en küçük -1,75±2,76 ve anlamlı 
diğer üç grubun ortalamasından küçük bulunmuştur 
(p<0,05). ÖGİB ve BGİB değerleri farkı hem grup 
2 de hem de grup 4 de grup 3 e göre istatistiksel 
olarak anlamlı derecede yüksekti (p değerleri 
sırasıyla 0.028,0.01). Grup 2 de bu fark  grup 1 ile 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olmasa 
da yüksekti (p=0.15). (Tablo 1)

ÖGİB ve EGİB farkı grup 1 de -17,9 ±11,87 mmHg, grup 2 
de -29,66±9,69 mmHg, grup 3 de -22,22±13,94 mmHg, 
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grup 4 de - 20,92±14,27 mmHg dir. Dört grup arasında 
ÖGİB-EGİB  farklarının ortalaması yönünden anlamlı 
farklılık bulunmuştur (P=0,004). ÖGİB ve EGİB değerleri 
farkı grup 2 de hem grup1 hem de grup 4 den anlamlı 
derecede yüksekti (sırasıyla p değerleri 0.003,0.028). 
Diğer gruplar arasında istatistiksel farklılık izlenmedi 
(p> 0,05). (Tablo 1)

BGİB ve EGİB farkı grup 1 de -15,66±12,25 mmHg, grup 
2 de -25,53±10,63 mmHg, grup 3 de -20,47±13,06 
mmHg, grup 4 de -16,7±13,59 mmHg dir. BGİB ve EGİB 
değerleri farkı grup 2 de hem grup 1 hem de grup 4 
den anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p değerleri 
0.015,0.022).  Bu değerler açısından diğer gruplar 
arasında farklılık yoktu. (p> 0,05) (Tablo 1)

TARTIŞMA
İntravitreal antiVEGF enjeksiyonu yaygın bir şekilde 
vitreoretinal hastalıklarda kullanılmaktadır (1,2). 
Vitreus hacminin artışıyla enjeksiyondan hemen sonra 
GİB artışı olası bir durumdur ve çeşitli çalışmalarda geçici 
veya kalıcı olabileceği bildirilmektedir (3-7). İntravitreal 
antiVEGF’lerin retinal penetrasyon sonrası koroidal 
dolaşım veya aköz drenaj yoluyla vitreus boşluğunu 
terk ettiği düşünülmektedir (10). Bu yollardan biri veya 
her ikisi birden artmış GİB’in normalleşmesinde etkili 
olmaktadır.

Günümüzde GİB ölçüm yöntemleri içinde Goldmann 
applanasyon tonometri (GAT) yaygın kullanılan ve altın 
standart olarak kabul görmüş bir yöntemdir. 

 ÖGİB-BGİB                  ÖGİB-EGİB          BGİB-EGİB

GRUP 1                -2,23±3,5 mmHg      -17,9 ±11,87 mmHg -15,66±12,25 mmHg

GRUP 2         -4,13±3,84 mmHg          -29,66±9,69  mmHg -25,53±10,63 mmHg

GRUP 3                    -1,75±2,76 mmHg -22,22±13,94 mmHg -20,47±13,06 mmHg

GRUP 4         -4,22±3,87 mmHg          -20,92±14,27 mmHg -16,7±13,59  mmHg

Son on yılda oftalmoloji pratiğinde kullanımı 
yaygınlaşan Tonopen elektronik tonometresi, GİB 
ölçümünde standart olarak bilinen Goldmann 
aplanasyon tonometresine alternatif bir cihaz olarak 
önerilmektedir.  Hem normal popülasyonda hem de 
glokomlu gözlerde Tonopen ile Goldmann aplanasyon 
tonometresinin karşılaştırmalı çalışmalarında 
Tonopen’in doğru sonuçlar verdiği bildirilmiştir (11-13).

Bazı çalışmalarda katarakt operasyonu sonrası açı 
bölgesinin genişlediği gösterilmiştir (8,9,14). Bu 
anatomik değişikliğin dışa akımı kolaylaştırabileceği 
düşünüldüğünde tespit edilen 24. saatte psödofakik 
hastalarda neden daha belirgin GİB düşüşü olduğu 
kolaylıkla anlaşılabilir (15,16). Kerimoğlu ve ark.ları 
benzer şekilde intravitreal triamsinolon uygulanan 
psödofakik hastalarda fakik hastalara göre daha 
hızlı GİB düşüşünün olduğunu göstermişlerdir (17). 
Tekrarlayan enjeksiyonlar sonrası vitreus likefaksiyonu 
ve arka vitre dekolmanı tetiklenebilmektedir. Bu bilgi 

ışığında vitreusa uygulanan ek hacmin ön segment 
yapılarındaki etkisinin tekrarlayan enjeksiyon 
uygulanan hastalarda daha belirgin olarak ortaya 
çıkmış olabileceği düşünülebilir. Çalışmamıza 
daha önce enjeksiyon uygulanmamıştır ve cerrahi 
geçirmemiş hastalar dahil edilmiştir. Holland ve ark.
ları bevacizumab enjeksiyonu sonrası GİB artışında yaş, 
cinsiyet, glokom mevcudiyetinin tek başına risk faktörü 
olmadığını belirtmişlerdir (18). Göz içi basıncındaki 
artış ve bunun mekanik etkisiyle gözde biyometrik 
değişikler oluştuğu in vivo yöntemle gösterilmiştir (19). 
Adelman ve arkadaşları bevacizumab ve ranibizumab 
enjeksiyonundan sonra kalıcı GİB yüksekliği gelişimi 
ile ilgili retrospektif çalışmalarına 116 hasta dahil 
edilmiş ve 3 ay takip etmişlerdir. Hastaların 57’sine 
ranibizumab, 40’ına bevacizumab ve 19’una ise 
hem bevacizumab hem de ranibizumab enjeksiyonu 
yapılmıştır. 4 hastada kalıcı GİB yüksekliği gelişmiş ve 
hastalara medikal tedavi ile kontrol altına alınmıştır. 
Enjeksiyonlar sonrası GİB’nın yükselmesi inflamasyona, 

Tablo 1 : Gruplardaki  blefarosta öncesi göz içi basıncı (ÖGİB), sonrası göz içi 
basıncı (BGİB) ve enjeksiyon sonrası göz içi basıncı (EGİB) fark değerleri
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ilaca bağlı trabekülite, üveite ve endoftalmiye bağlı 
gelişebilir (20). Good ve ark.ları yaptığı çalışmada ise 
195 hastanın 225 gözü inceleme altına alınmıştır, 101 
hastaya bevacizumab, 96’sına ranibizumab ve 18’ine 
ise hem bevacizumab hem de ranibizumab enjeksiyonu 
yapılmıştır, hastalardan 12’sine medikal tedavi 
başlanmış, 1 hastaya selektif lazer trabeküloplasti 
yapılmıştır (fakat bu hastanın GİB tekrardan yükselmiş 
ve medikal tedavi başlanmış). Daha önceden 
glokomu mevcut olan 2 hastanın GİB yükselmesi 
diğer hastalardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 
Bevacizumab yapılanların %9,9’unda, ranibizumab 
yapılanların %3,1’inde GİB’nda yükseklik gelişmiş ve bu 
da istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Enjeksiyon 
sayısı arttıkça ve enjeksiyonlar arası süre kısaldıkça 
antiVEGF proteinlerinin aközde birikimi neticesinde GİB 
yükselmesi beklenmektedir. GİB’nı yükselten bir başka 
mekanizma da ilaçlara karsı gelişen immün reaksiyona 
bağlı olabilir ancak hastalarda inflamasyona ait bir 
bulgunun olmadığını ve gonyoskopilerinde açılarının 
normal olduğunu belirtmişlerdir. Bevacizumab yapılan 
2 ayrı merkezde GİB’ları arasında anlamlı farklılık 
bulunmuş, bu da antiVEGF’lerin kendisinin değil yapılış 
tekniğinin ve bazı diğer faktörlerin GİB yüksekliğinde 
önemli olduğunu gösteriyor. İlacın saklanma şekli, 
taşınması, plastik enjektörler, zaman aşımı, proteinlerin 
agregasyonu önemli olabilir. Bu sebeplerden dolayı 
bevacizumabın taşınma, saklanma işlemleri daha 
dikkatli yapılmalıdır (21). Çalışmamızda GİB de kısa 
süreli değişiklikler değerlendirildiği için bu çalışmalarla 
karşılaştırma yapamamaktayız.

İntravitreal enjeksiyonda etkili olan bir diğer faktör 
de kullanılan blefarosta tipidir. Çocuklarda yapılan 
bir çalışmada blefarosta ile GİB de belirgin artış 
izlenmiştir (22). Bir çalışmada universal tip blefarosta 
ile Barraquer tip  blefarostaya göre anlamlı GİB artışı 
izlenmiştir (23). Universal ve barraquer tipi blefarosta 
açık blefarostanın farklı şekilleridir. Çalışmamızda hem 
açık hem kapalı blefarostanın hem de intravitreal ilacın 
GİB artışına etkisini değerlendirdik, kapalı blefarosta ve 
ranibizumab olan grupta GİB anlamlı derecede yüksek 
bulundu.

Bizim çalışmamızdaki kısıtlılıklar, hasta sayısının az 
olması, vücut kitle indeksi gibi bireysel faktörlerin 

net olarak değerlendirilememesi, hasta yaş ve 
cinsiyetlerine göre ayrıntılı inceleme yapılamaması ve 
daha uzun dönem GİB düzeylerinin takip edilmemesi 
olarak söylenebilir.
 
SONUÇ
Bizim çalışmamızda intravitreal antiVEGF enjeksiyonu 
ile akut dönemdeki GİB değişiminin kullanılan 
blefarosta ile ilişkisi değerlendirildi. Enjeksiyon öncesi 
blefarosta takıldıktan sonra GİB en az değişim IVA ve 
açık blefarosta grubundaydı. Enjeksiyon sonrasında ise 
1. dakikada en fazla GİB artışı IVR ve kapalı blefarosta 
grubunda bulunmuştur. Bu bağlamda fakik hastalarda 
açık blefarosta kullanımı önerilebilir. İntravitreal 
enjeksiyon yapılırken özellikle  GİB değişiminin az 
olmasının istendiği glokom gibi hastalıklarda optik sinir 
perfüzyonu açısından bu durumun dikkate alınması 
gerektiğini düşünmekteyiz.
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ÖZET
Amaç: Miyopi ve miyopik astigmatizma tedavisinde uygulanan fotorefraktif keratektomi (PRK) ile Femtosaniye 
Lazer in situ keratomileusis (FS-LASIK) prosedürlerinin sonuçlarının kıyaslanması.
Gereç ve Yöntem: Miyopi ve/veya miyopik astigmatı olan ve PRK prosedürü uygulanan  57 hastanın 114 gözü 
ile, FS-LASİK uygulanan 57 hastanın 114 gözü retrospektif olarak kıyaslandı.
Bulgular: İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Yine iki grup arasında preoperatif 
ve postoperatif sferik değer, slendrik değer ve sferik eşdeğer, düzeltilmemiş görme keskinliği ve düzeltilmiş 
görme keskinliği açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Öngörülebilirlik, etkinlik ve güvenilirlik endeks değerleri 
her iki grupta yüksekti ve benzerlik göstermekteydi. PRK grubunda iki gözde haze gelişti, ancak bu gözler 6 ay 
sonra düzeldi, ve üç gözde -1.00 D ye kadar regresyon gelişti. Ancak bunlar istatistiki olarak anlamlı değildi.
Sonuç: Miyopi ve miyopik astigmatizma tedavisinde , hem PRK hem de FS-LASİK etkin, güvenilir ve öngörülebi-
lir prosedürlerdir. Yüksek dioptrilerde PRK uygulanan gözlerde haze ve regresyon gelişebilir.

Anahtar kelimeler: PRK; FS-LASİK; Haze; Regresyon

ABSTRACT
Aim: To compare the results of photorefractive keratectomy (PRK) and femtosecond-assisted laser in situ 
keratomileusis  (FS-LASIK)  procedures in treatment of myopia and myopic astigmatism.
Material and Methods: One hundred and fourteen eyes of 57 patients with myopia and/or myopic astigmatism 
who had undergone  PRK  procedure were compared retrospectively with 114 eyes of 57 patients with myopia 
and/or myopic astigmatism who had  undergone  FS-LASIK procedure.
Results: In respect to age and sex, there were no significant differences between PRK and  FS-LASIK groups. 
Regarding preoperative and postoperative spherical, cylinderical and spherical equivalent values, uncorrected 
distance visual acuity (UDVA) and corrected distance visual acuity (CDVA), there were no significant differences 
between two groups. Predictability, efficacy and safety index values were high and similar in both groups. Haze 
developed in two eyes in PRK group, but they recovered 6 months later and regression occured up to -1.00 D 
in three eyes in PRK group. However, these were not significant statistically.
Conclusion: Both PRK and  FS-LASIK are efficient, safe and predictable procedures for correction of myopia and 
myopic astigmatism. PRK may induce haze and regression in high diopters.

Keywords: P-PRK; FS-LASIK; Haze; Regression

MİYOPİ VE MİYOPİK ASTİGMATİZMA TEDAVİSİNDE 
UYGULANAN PRK VE FS-LASİK PROSEDÜRLERİNİN 
KIYASLANMASI

Comparison of PRK and FS-LASIK Procedures in Treatment of 
Myopia and Myopic Astigmatism

Konyagoz Eye Hospital, Konya, 

Turkey

Servet CETİNKAYA, Op. Dr.

İletişim: 

Servet Cetinkaya, Konyagoz Eye 

Hospital, Sancak Mah. Unluer Sok. 

No:13, Selcuklu, 42000, Konya, 

Turkey.   

Tel: 00905322303421

e-mail: 

drservet42@gmail.com

Geliş tarihi/Received: 01.12.2018

Kabul tarihi/Accepted: 22.07.2019

DOI: 10.16919/bozoktip.491036

Bozok Tıp Derg 2019;9(3):26-31
Bozok Med J 2019;9(3):26-31

ORJİNAL ÇALIŞMA 

26

Servet CETİNKAYA (0000-0003-3795-5356)



27

 INTRODUCTION
The Excimer Laser uses a high-voltage electrical charge 
to transiently combine atoms of excited Argon and 
Fluorine, when the molecule or dimer reverts to its 
separate atoms, a charged photon is emmited. The 
word excimer comes from ‘excited dimer’. Excimer 
Laser radiation ruptures the collagen polymer into 
small fragments, expelling a discrete volume and depth 
of corneal tissue from the surface with each pulse of 
the laser without significantly damaging adjacent 
tissue [1].

Photorefractive keratectomy (PRK) is a surface ablation 
procedure, in which after removal of epithelial layer of 
cornea, laser ablation is applied to corneal stroma to 
change the refractive power [2]. After 1990, when laser 
in situ keratomileusis (LASIK) was first performed, the 
popularity of PRK decreased due to slower recovery of 
vision and higher postoperative discomfort than LASIK. 
However, in recent years, the application of PRK has 
increased, because it is an attractive alternative for 
specific indications including irregular or thin corneas, 
epithelial basement membrane disease and previous 
corneal surgery [1,3]. PRK also eliminates flap-related 
complications and may have a decreased incidence 
of postoperative dry eye. The major risks of PRK are 
corneal haze and regression in high diopters. The use 
of Mitomycine-C markedly decreases the development 
of corneal haze [4].

LASIK is currently the most frequently performed 
keratorefractive procedure because of its safety, 
efficacy, quick recovery of vision and minimal 
patient discomfort. LASIK combines two refractive 
technologies, one is the Excimer laser stromal ablation 
and the other is the creation of a stromal flap. In FS-
LASIK procedure, femtosecond laser is used to create 
corneal flaps. Its main advantage over mechanical 
microkeratomes is that femtosecond laser allows 
surgeons to customize the parameters of corneal 
flap, such as diameter, thickness and hinge position, 
which may reduce the incidence of intraoperative 
complications, including irregular or button-holed 
flaps and epithelial defect. The femtosecond laser-
created flaps also show stronger adhesions at the 
interface and flap edge than microkeratome flaps 

[5,6]. However, LASIK can not correct preexisting 
high-order aberrations (HOAs) and may induce 
HOAs postoperatively. HOAs are responsible for 
postoperative symptoms like halos, glare, monocular 
diplopia and decreased contrast sensitivity after 
successful refractive surgery. Wavefront-guided LASIK 
has been shown to correct preexisting aberrations and 
to result in less postoperative HOAs [7,8].

In this study, retrospectively PRK procedure is 
compared with FS-LASIK in treatment of myopia and 
myopic astigmatism.   

MATERIAL AND METHODS
The study protocol was confirmed by the local ethics 
commitee. An informed written consent was taken 
from the patients before the surgery. The study was 
designed according to the tenets of  Declaration of 
Helsinki.

One hundred and fourteen eyes of 57 patients 
with myopia and/or myopic astigmatism who had 
undergone PRK procedure between February 2017 and 
October 2017 comprised Group I. Their mean age was 
25.33 ± 4.98 (18-40) years. Twenty–eight of them were 
males (49 %) and 29 (51%) were females. One hundred 
and fourteen eyes of 57 patients with myopia and/
or myopic astigmatism who had undergone FS-LASIK 
procedure between February 2017 and October 2017 
comprised Group II. Their mean age was 26.24 ±5.13 
(18-40) years. Twenty-nine of them were males (51%) 
and 28 (49%) were females. All of the surgeries were 
performed by a single surgeon (SC). Patients included 
in the study did not have Diabetes Mellitus, Connective 
tissue diseases or any ocular diseases that might affect 
the vision. Patients wearing soft contact lenses were 
instructed to stop wearing them at least 1 week prior 
to the surgery. This duration was four weeks for hard 
contact lens wearers. 

In PRK procedure, under topical anesthesia, firstly 
epithelial layer is removed, then the ablation was 
performed with Wavelight EX500 (Alcon Laboratories, 
Inc. Fort Worth, TX, USA) Laser system.

FS-LASIK procedures were performed by the Visumax 
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femtosecond laser system (Carl Zeiss, Meditec AG, 
Jena, Germany) with a repetition rate of 500 Khz 
and a pulse energy of 150 nj, for flap creation. The 
ablation was performed with Wavelight EX500 (Alcon 
Laboratories, Inc. Fort Worth, TX, USA) Laser system.
 
After the surgical procedures, patients were instructed 
to use topical antibiotic (Moxifloxacin 0.5 %, Vigamox, 
Alcon, USA) 4 times a day for one week, topical steroid 
(Dexamethasone  Na Phosphate 0.1 %, Dexa-sine, Liba, 
Turkey) 4 times a day for two weeks and a preservative-
free topical lubricating drop (Na Hyaluronate 0.15%, 
Eyestil, SIFI, Italy) 4 times a day for three months. 
Ophthalmological examinations including uncorrected 
distance visual acuity (UDVA), corrected distance visual 
acuity (CDVA), intraocular pressure measurement, 
fundus examination and topographic measurements 
were performed preoperatively and 1st day, 1st week, 

1st month, 3rd month and 6th month postoperatively. 
However, only postoperative 6th month values are 
taken into account for statistical analysis. Efficacy index 
was calculated by postoperative UDVA/preoperative 
CDVA. Safety index was calculated by postoperative 
CDVA/preoperative CDVA. Predictability was presented 
as percentage of eyes within ±0.50 D, postoperatively. 
For statistical analysis, SPSS version 22 programme was 
used. For comparison of data Chi- square test and t test 
were used. A p<0.05 value was accepted as statistically 
significant.                                                       
 
RESULTS
In respect to age, sex, preoperative spherical, cylindrical 
and spherical equivalent (SE) values, UDVA and CDVA, 
there was no significant difference between the first 
(PRK) and second (FS-LASIK) group (p>0.05). These are 
shown in Table 1.

Group 1 (PRK 
Group) n=114

Group 2
(FS-LASIK Group)
n=114

P Value

Age (Years) 25.33 ± 4.98  
(18-40)

26.24 ±5.13 
(18-40)

0.156

Sex (Male/Female) 28/29
(49% / 51% )

29/28
(51% / 49% )

0.944

Preoperative 
Spherical Value (D)

-4.02±2.43
(0.00 to -6.00)

-4.37±2.44
(0.00 to -7.00)

0.676

Preoperative 
Cylendrical Value (D)

-1.35±1.04
(0.00 to -2.50)

-1.42±1.12
(0.00 to -3.00)

0.443

Preoperative 
Spherical Equivalent 
Value (D)

-4.56±2.10
(-2.00 to -6.5)

-4.85±2.22
(-2.00 to -8.00)

0.345

Preoperative UDVA 
(logMAR)

1.54±0.24
(1.00-2.00)

1.59±0.24
(1.00-2.00)

0.357

Preoperative CDVA 
(logMAR)

0.02±0.03
(0.00-0.10)

0.02±0.02
(0.00-0.10)

0.987

Table 1. Demographic Charactheristics and preoperative findings of the 
patients.

Abbrevations: PRK; Photorefractive keratectomy, FS-LASIK; Femtosecond 
laser in situ keratomileusis, D; Diopter, UDVA; uncorrected distance visual 
acuity, CDVA; corrected distance visual acuity.
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In respect to postoperative spherical, cylindrical and 
SE values, UDVA and CDVA, there were no significant 
differences between the first (PRK) and second (FS-
LASIK) group  (p>0.05).  The predictability values, 
efficacy and safety indexes of both groups were high 
and there were no significant differences between 
two groups (p>0.05). Haze developed in two eyes in 
PRK group, but they recovered 6 months later and 
regression occured up to -1.00 D in three eyes in PRK 
group. However, these were not significant statistically 
(p>0.05). These are shown in Table 2.

DISCUSSION
Current advances in refractive surgery have caused 
dramatic changes in ophthalmology. PRK is accepted 
as an effective and desirable method of treating 
refractive errors, but regression of refractive error and 
haze are challanges for PRK treatment especially in 
high diopters [1,9]. Wavefront-guided LASIK is a well-
tolerated and effective keratorefractive procedure with 
a trend superiority [10].

Group 1 (PRK 
Group) n=114

Group 2
(FS-LASIK Group)
n=114

P Value

Postoperative  
Spherical Value (D)

-0.04±0.17
(0.50 to -1.00)

-0.03±0.20
(0.50 to -1.00)

0.224

Postoperative 
Cylendrical Value (D)

-0.05±0.15 
(0.00 to -1.00)

-0.04±0.10 
(0.00 to -1.00)

0.578

Postoperative 
Spherical Equivalent 
Value (D)

-0.05±0.20
(0.50 to -1.00)

-0.05±0.20
(0.50 to -1.00)

0.866

Postoperative UDVA 
(logMAR)

-0.03±0.05
(-0.10-0.20)

-0.04±0.05
(-0.10-0.20)

0.298

Postoperative CDVA 
(logMAR)

-0.04±0.06
(-0.10-0.10)

-0.05±0.05
(-0.10-0.10)

0.351

Predictability Value
(Percentage)

94.93 96.23 0.197

Efficacy Index 1.11±0.11
(0.80-1.20)

1.12±0.10
(0.80-1.20)

0.377

Safety Index 1.17±0.05
(1.00-1.20)

1.18±0.05
(1.00-1.20)

0.401

Haze (Number of 
eyes)

2 0 0.145

Regression 
(Number of eyes)

3 0 0.112

Table 2. Postoperative findings of the patients.

Abbrevations: PRK; Photorefractive keratectomy, FS-LASIK; Femtosecond 
laser in situ keratomileusis, D; Diopter, UDVA; uncorrected distance visual 
acuity, CDVA; corrected distance visual acuity.
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Miraftab [11] et al. reported that UDVA improvement 
was superior in FS-LASIK when compared with PRK, but 
the two methods did not significantly differ in terms 
of CDVA improvement. Slade [12] et al. reported that 
at the 1-month follow-up, the thin-flap LASIK group 
demonstrated clinically and statistically significant 
better visual acuity than the PRK group. By 3 months, 
the vision in the two groups had begun to equalize, 
although the thin-flap LASIK group continued to have 
better vision. At 6 months, there were no statistical 
differences between the two groups. Ryan [13] et 
al reported that, wavefront-guided and wavefront-
optimized PRK and LASIK procedures maintained high 
contrast, small letter contrast sensitivity and contrast 
sensitivity function twelve months postoperatively. 
Although the recovery period for visual performance 
was longer for PRK than LASIK, there was no significant 
difference between the groups at twelve months 
postoperatively. Lee [14] et al. stated that the quality 
of vision was better in LASIK eyes than in PRK at 1st 
month postoperatively. At subsequent visits, there was 
no significant difference in quality of vision between 
two groups.

Naderi [9] et al. reported that regression of refractive 
error was still a common complaint among the patients 
undergoing refractive surgery with Excimer Laser. 
They aimed to determine related factors of regression 
following PRK in different types of refractive errors 
and they found that, there was a positive relationship 
between simK, sphere value before surgery and 
refractive error regression. Randleman [15] et al. 
reported that retreatment rate for refractive regression 
was not influenced by age, sex, corneal characteristics 
or environmental factors. Eyes with hyperopic 
refractions or astigmatism were more likely to undergo 
retreatment. Jun [16] et al. reported that wavefront-
optimized and corneal wavefront-guided trans-PRK  
are safe and effective for correcting moderate to high 
astigmatism. However, corneal wavefront-guided 
trans-PRK  provides a more predictable astigmatism 
correction axis and fewer induced corneal aberrations. 
Arora [17] et al. stated that wavefront LASIK and 
wavefront PRK have similar efficacy, safety and 
predictability, though wavefront PRK induces less 
HOA. Faria-Correia [18] et al. found that topography-

guided custom PRK treatment significantly reduced 
the manifest refractive sphere, cylinder and spherical 
equivalent and provided good early outcomes. Katz 
[19] et al. compared the efficacy, safety, predictability 
and vector analysis indices of LASIK and PRK for high 
myopic astigmatism and found that both techniques 
are comparably safe, effective and predictable. 
However, predictability of the correction of cylindrical 
component was lower than that of the spherical 
equivalent. Kaiserman [20] et al. reported that 
hyperopic and large myopic or astigmatic corrections 
carry higher risk of haze after PRK and longer MMC 
application might have beneficial haze prevention. Ang 
[21] et al. reported that myopia and astigmatism were 
associated with increased severity of haze after PRK, 
and older age was protective against early corneal haze 
development in an Asian population.

 In this study, retrospectively PRK procedure is compared 
with FS-LASIK in treatment of myopia and myopic 
astigmatism. Regarding preoperative and postoperative 
spherical, cylindrical and spherical equivalent values, 
UDVA and CDVA, there were no significant differences 
between two groups. Predictability, efficacy and safety 
index values were high and similar in both groups. 
Haze developed in two eyes in PRK group, but they 
recovered 6 months later and regression occurred up 
to -1.00 D in three eyes in PRK group. However, these 
were not significant statistically. The limitation of this 
study was the limited number of the subjects and short 
postoperative follow-up time.
In conclusion, both PRK and  FS-LASIK are efficient, safe 
and predictable procedures for correction of myopia 
and myopic astigmatism. PRK may induce haze and 
regression in high diopters.
Acknowledgement: No financial disclosure, no conflict 
of interest.
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ÖZET
Amaç: Sezaryen ameliyatlarinda karsilasilan ve kontrol edilemeyen kanamalari  yonetmede proksimal ve distal 
uterin arter ligasyonun terapotik etkinligini tanimlamak
Dizayn: Retrospective study.
Gereç ve Yöntem: Sezaryen ile dogum yapan ve peroperatif  kontrol altina alinamayan kanama ile karsilasilan 
65 kadin incelendi.Bu hastalarin tedavisinde proksimal uterin arter ligasyonu ,distal uterin arter ligasyonu ya 
da  hem proksimal hem de uterin arter ligasyonu altta yatan nedenlere gore uygulandi.Bunlara ragmen kana-
manin persiste ettigi olgulara  bilateral hipogastrik arter ligasyonu ve kanama halen devam ediyorsa histerek-
tomi uygulandi.
Sonuçlar: 61 hastanin kanamasi yalnizca uterin arter ligasyonu ile( proksimal uterin arter ligasyonu,distal ute-
rin arter ligasyonu  ya da distal/proksimal uterin arter ligasyonu) kontrol altina alindi.4 akreta tanili hastaya 
uterin arter ligasyonuna ek olarak hipogastrik arter ligasyonu ve histerektomi operasyonu uygulandi .Distal 
uterin arter ligasyonu cogunlukla uterin atoni nedenli kanamalarda etkin iken ,proksimal uterin arter ligasyo-
nu ya da distal ve proksimal uterin arter ligasyonu plasenta previa ya da akreta nedenli kanamalarda tedavi 
saglamistir.32 akreta tanili hastanin 24 tanesine hem proksimal uterin arter ligasyonu hem distal uterin arter 
ligasyonu ,4 tanesine  proximal uterin arter ligasyonu, 4 tanesine de histerektomi uygulanmistir.
Tartışma: Sezaryen sirasinda karsilasilan kontrol altina alinamayan kanamalarda uterin arter ligasyon teknigi 
basarili,emniyetli ve hayat kurtarici bir islemdir.Ozellikle  plasenta akreta ya da previa gibi uterusu korumanin 
cok guc oldugu vakalarda  bulgularimiz proksimal arter ligasyonunun yararli oldugunu göstermistir.

Anahtar kelimeler: Uterin arter Ligasyonu; Proksimal uterin arter Ligasyonu; Distal uterin arter Ligasyonu; 
Obstetrik kanama; Plasenta akreta; Uterin atoni 

ABSTRACT
Objective: To describe the therapeutical efficiency of proximal and distal uterine artery ligations performed to 
treat uncontrolled bleeding encountered during cesarean section operations. 
Design: Retrospective study.
Materials and Method: 65 parturient women delivered by cesarean section. An uncontrolled peroperative 
bleedings were encountered.  Uterine artery ligations were performed proximally , distally or both segments 
depending on the etiology. In cases where the bleeding could not be controlled, hypogastric artery ligations ; 
and if persistent, a hysterectomy was performed. 
Results: 61 patients were treated with uterine artery ligations (proximal uterine artery ligation, distal uterine 
artery ligation or distal/proximal uterine artery ligation). An additional hypogastric artery ligation was required 
in 4 accreta cases where a hysterectomy was needed, as well.  While distal uterine artery ligations could treat 
most atony cases, proximal uterine artery or distal/proximal uterine artery ligation  were effective in treating 
bleeding due to placenta accreta and/or previa. Of 32 accreta cases; 24 were treated with distal/proximal 
uterine artery ligation; 4 with proximal uterine artery ligation, only; and in 4, a hysterectomy was performed.     
Discussion: Uterine artery ligation techniques are successful, safe and life saving interventions for treating 
uncontrolled bleeding during cesarean section. Especially in conditions where uterus preservation is 
considered to be difficult  due to placenta accreta and/or previa, our findings show that  proximal uterine 
artery ligation can provide an added benefit for the patient. 

Keywords: Uterine artery ligation,; proximal uterine artery ligation; distal uterine artery ligation; obstetrical 
bleeding;placenta accreta;uterine atony

MEDİKAL TEDAVİYE YANITSIZ OBSTETRİK 
KANAMALI OLGULARDA SIRALI UTERİN ARTER 
DEVASKÜLARİZASYON SONUÇLARI

Stepwise Uterine Artery Ligation Results In Patients With 
Postpartum Bleeding Unresponsive To Medical Treatment
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INTRODUCTION
Peripartum-postpartum bleeding is one of the most 
common causes of obstetrical morbidity and mortality 
in developing countries. Fourteen million cases of 
postpartum hemorrhage (PPH) occur worldwide each 
year, with a case mortality rate of %1; this, representing 
a total of 140000 women, and from another perspective 
one maternal death every 4 minutes [1]. The upper limit 
for normal bleeding for vaginal deliveries is accepted 
as 500ml and for cesarean sections, as 1000ml [2]. 

In cases where PPH can not be managed expectantly 
or medically, a surgical intervention is usually required. 
This surgical intervention is  a UAL;  uterine artery 
embolization; external compression  sutures (B-Lynch, 
Hayman, Cho);  bilateral Hypogastric Artery Ligation; 
and finally, hysterectomy [3]. Following the first report 
of the use of uterine artery ligation to control bleeding 
by Waters, many authors reported the effective use 
of this modality with failure rates within 0 to 20% [4].  
It has been proposed that in cases of uncontrolled 
bleeding, UAL may be an appropriate alternative where 
the uterine vessels have lost their inherent capability 
of constriction [5].

The main objective of this study is to define the 
additional therapeutical benefit of proximal UAL, as 
well as that of distal UAL and distal/proximal UAL to 
medical measures and hypogastric artery ligations, 
in treating uncontrolled bleeding during cesarean 
section while circumventing the need to perform a 
hysterectomy.       
 
MATERIALS AND METHOD
This study is a retrospective study of 65 cesarean 
sections (among 6776 day time cesarean section 
cases) who delivered at the Istanbul Suleymaniye 
Maternity Hospital in the 48 months period, (2006-
2009).During this time if an uncontrolled excessive 
bleeding was encountered during day-time surgery 
or a patient having been diagnosed as one of uterine 
atony, placenta previa or placenta previa/accreta 
was referred to our clinic , this cases were regularly 
referred to one of 4 specific surgeons for the uterine 
artery ligation algorithm to be carried out. Cases with 
iatrogenic uterine injuries, preoperative preeclampsia 

related coagulopathies, pregnancies with premature 
ruptured membranes who needed to be treated with 
surgical hemostatic techniques or any patients who 
were not operated by any one of the 4 consultants 
were not included in the study.   
 The patients were   systematically treated with a 
proximal UAL, distal UAL or a distal/proximal UAL 
during the operation. 
The study was approved by the Hospital ethics 
committee and informed consent forms of all our 
cesaerean sections operations were revised accordingly 
to include approval of the patients for the distal UAL, 
proximal UAL and distal/proximal UAL, if necessary. 
Excessive bleeding was defined as bleeding exceeding 
1000ml which is regularly reported in the patient files, 
taking the number of blood soaked drapes/gauzes 
used and blood aspirated into account.  

Stepwise approach to cases of atony in our hospital 
included: Massage manually; 40 Units of Oxytocin in 
1000ml IV fluid; methyl ergonovine maleate 0,2mg im 
(unless the patient is hypertensive); and misoprostol 
400 microgram, rectally.  If the patients had responded 
to one these measures they were not included in our 
study..In cases where these former measures had not 
been able to control the bleeding, surgical measures 
took the turn. In cases where placental insertion 
abnormalities and/or placenta previa was present, 
surgical intervention was initially used to control the 
bleeding without conservative measures. Uterine 
artery ligations were carried on two segments: the 
proximal and the distal. In atony related hemorrhages; 
first the distal and if the bleeding persisted, the 
proximal segment was ligated as well. In lower 
segment hemorrhages; the first step was proximal and 
if this was not enough, the distal segment was ligated, 
as well. (No:1) Absorbable suture material was used 
for uterine artery ligations.  The technique for distal 
segment uterine artery ligation (dUAL): While the 
uterus is kept under traction towards the counter and 
cephalic directions, a window is created through the 
broad ligament to expose the distal uterine (ascending) 
vascular pedicle, and a transverse suture is passed 
through the myometrium anterior to posterior or 
posterior to anterior directions, just below the level 
of the transverse ceasarean incision, while preserving 
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the bladder and the rectum and the suture tied over 
the distal (ascending) uterine vascular pedicle. The 
technique for proximal uterine artery ligation (pUAL): 
A window is created through the broad ligament in a 
similar way. At the base of this window the ureter is 
defined and freed laterally and downwards, towards 
the tunnel. Having mobilized and secured the bladder, 
a suture is passed obliquely through the myometrium 
in the anterior to posterior direction at just about the 
level of the insertion of the sacrouterine ligaments, 
about 6-7 cm below the level of the cesarean incision, 
medial to the ureteric tunnel, to encompass the 
main branch of the uterine artery and proximal to its 
forking to give the cervicovaginal and rectovaginal 
branches, hence to be able to better control lower 
segment hemorrhages. In all cases where excessive 
bleeding could not be controlled by these measures, 
bilateral hypogastric artery ligation (HAL) or in even 
further persistence of the hemorrhage, a hysterectomy 
was eventually performed. Postoperative follow up 
findings were noted. All 4 hysterectomy specimens 
were confirmed as placenta invasion abnormalities( 
placenta accreta).  

RESULTS
Of 6776 cesarean deliveries performed at day time 
within the time period 2006-2009, 65 patients 
(65/6776; 1%) had suffered perioperative bleeding 
which did not respond to any of the conservative or 
regular medical measures and were treated with an 
additional surgical intervention. Table 1 summarizes 
the basic characteristics of the patients included in this 
study. 

Table 1: Demographic data of the patient group:

Of the patients who encountered uncontrolled 
excessive bleeding during cesarean section, the 
presumed etiologies were: 32 placenta accreta, 14 
were placenta previa, and 19 had uterine atony. 

The flowchart and the summary for the therapeutical 
vessel ligations performed to control bleeding 
were as in (Tables 2,3). In summary, of 19 uterine 
atonies: none which had responded to conservative 
measures; 12 was controlled with only dUAL; and in 
7 an extra proximal UAL was required to control the 
bleeding; none required hypogastric artery ligations 
or hysterectomy; uterine preservation was 100% 
successful. Of (32 / 14) placenta previa and/or accreta 
cases, respectively; (28/10) responded to proximal 
UAL only; (4,0) responded to an additional distal UAL 
and in 4 placenta accreta cases, Hypogastric Artery 
Ligation was carried out by which  the bleeding could 
not be controlled and hysterectomy  was performed 
for all 4 of these cases. Uterine preservation was 100% 
for  placenta previa and 0% for the placenta accreta 
cases.  The differential hematological findings due to 
operation were similar in the 3 groups (Table 4). 

 Only the hospitalization time for the hypogastric artery 
ligation/hysterectomy group was longer than the 
other 2 groups.  Of 2 patients who had distal/proximal 
UAL+Hypogastric Artery Ligation+Hysterectomy with a 
diagnosis of placenta accreta: one patient was interned 
in the Intensive Care Unit for 7 days and eventually 
passed away due to DIC and multiple organ failure; 
one other patient went through a stage of acute renal 
failure postoperatively and recovered after receiving 
hemodialysis for 2 months. No complications were 
observed due to distal UAL or proximal UAL. Only one 
surgical complication of bladder injury was observed 
in a case where a hysterectomy was required.  In the 
long term followup only 34 of the patients whose 
uteruses were preserved were contacted. 10 of these 
women were not wishing for another baby. Of the 24 
rest 4 had successfully completed gestations within the 
postoperative 12-30 months. 

 

Gestational age 36,96±3,77 23,3-42,1

Maternal Age 29,4±4,6 18-37

Parity 1,24±1,09 0-5

Gravidity 2,7±1,4 1-7

Abortus 1,8±1,5 0-5

Number of previous 
caesarean sections

0,5±0,7 0-2

Birth Weight (gm) 2932,1±907,2 640-4130

Preoperative Hematocrit 35±3,5 28,3-41,2
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Table 2: Flowchart summary of the surgical interventions and clinical outcomes

Table 3: Interventions used to control bleeding in the 3 hemorrhagic etiology groups during cesarean section: 
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DISCUSSION
Excessive hemorrhage during ceasarean section is 
basically defined as blood loss exceeding 1000ml 
and massive hemorrhage over 2500ml based on the 
judgment in our case, of the amount by regarding 
the blood in the suction bottle and soaked swabs/
linens [6]. In our study we prefer to use the term 
‘uncontrolled bleeding’ because the point when we 
decided additional surgical intervention was necessary 
was either at the first scene following cesarean delivery 
or at the point when the cesarean incision was closed 
and bleeding persisted after all effort were made to 
ensure bleeding control. 

About 73% of maternal mortality caused by bleeding 
in the peripartum period have been found to be 
‘preventable’ retrospectively [7,8]. Interestingly, the 
mortality rate is much higher for emergency cesarean 
section related hemorrhages than elective ones 
(41% vs 17,3% of the 3,7:1000 mortality) [9]. This 
may explain our favorable outcome because all our 
cesarean sections were nonemergency cases and the 
surgical vessel ligation procedures were performed by 
4 specific surgeons.

Common causes for peroperative hemorrhage are 
uterine atony, abnormal placentation, infection and 
iatrogenic uterine injuries.  In our study, we analyzed 
cases with uterine atony, placenta previa and placental 
invasion abnormalities, namely placenta accreta. 
The initial approaches can include medications to 
increase uterine tonus, antifibrinolytics, thrombogenic 
medications (FVII) and mechanical massage. If these 
measures have failed to control the bleeding, invasive 
radiology or surgical approaches are immediately 
in order. Organ (uterine/ovarian) preservation 
aversing the choice of hysterectomy should be the 
priority provided that application of the bleeding 
control technique is timely and safe enough. The 
conservative surgical approaches may be uterine 
compression sutures, uterine/pelvic vessel ligations 
and (total/subtotal) hysterectomy. In cases where 
abnormal placentation, coagulopathy, hemodynamic 
abnormalities or active intraabdominal bleeding are 
observed; surgery should be the first choice. For the 
uterine atonies who were not successfully treated 
with medical measures, the next conservative surgical 
option should be the uterine compression sutures 

 Table 4: Comparison of the clinical outcome for different surgical 
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[10]. About 50-60% percent of these patients respond 
favorably; however, for the rest, intrauterine balloon 
or vessel ligation techniques should be used [11]. For 
the sandwich technique comprised of the combination 
of uterine compression sutures and the intrauterine 
balloon the success rate is (95%) in groups mostly 
comprised of uterine atony cases [12]. In cases where 
these measures fail, the next alternative is vessel 
ligation techniques. Having lost precious time and 
blood in the meantime, the additional ligation of 
the uterine vessels has been reported to be gravely 
associated with the complication of uterine necrosis. 
Vessels ligated are the uterine vessels and the ovarian 
vessels. Massive ligation of the uterine vascular pedicle 
has been described by  Waters and O’Leary which 
included a suture passed through the lateral border 
of the uterus and through the avascular segment of 
the broad ligament between the uterine vascular 
pedicle and rhe ınfundibulopelvic ligament [4,13]. This 
technique does not  require the opening of the broad 
ligament or identification of the uterine vessels or the 
ureter. The technical variation, requiring the opening 
of the broad ligament to visualize the uterine vessels 
or the ureter is actually made for hemorrhages due 
to lateral or lower tears of the myometrium, being 
iatrogenic or not. In our study, we opened the broad 
ligament window in all the cases, and in cases where 
we ligated the proximal uterine artery segment or 
the lower uterine artery segment just above and 
medial to the ureter proximal to the cervicovaginal 
and rectovaginal branching , the ureter was dissected 
until into the ureteric tunnel. Tsirulnikov et al., in 1979, 
defined the triple vessel ligation technique, which 
involved the ligation of the distal uterine artery, the 
round ligament artery and the uteroovarian ligament 
ligations, with a success rate of 100% in a group of 
parturients with uterine inertia [14].  Abdrabbo et al. 
then defined the technique of stepwise uterine artery 
devascularization as being 100% successful, namely 
without major morbidity, mortality or having the need 
for hysterectomy. The stepwise technique is comprised 
of the orderly treatment steps of bilateral distal 
uterine artery ligations (dUAL) as O’Leary; followed 
by bilateral proximal uterine artery ligations (pUAL) as 
described in our technique; if still persistent, followed 
by ligation of the ovarian vessels (infundibulopelvic 

ligaments). In the original publication, the treatment 
has been shown to be effective for hemorrhages due to 
uterine inertia [15]. This stepwise technique has been 
reported to cause  ovarian failure  by Sentilhes et al. 
[16].  Conservative surgical measures may fail mainly if 
the bleeding is too brisk, a systemic coagulopathy has 
developed or is already present or if a lower segment 
bleeding not controlled because the cervicovaginal/
rectovaginal branches of the uterine artery are 
bleeding. Bilateral hypogastric artery ligations can be 
attempted which is may be technically challenging with 
complication rates of 3-5% and not a very assuring 
success rate of 50% preventing hysterectomy [17]. In 
our group, all the patients  who  were treated with 
hypogastric artery ligations when distal/proximal UAL 
was not enough to control the hemorrhage, also had 
to have a hysterectomy. Hence, if distal/proximal UAL 
was not enough hypogastric artery ligation did not add 
any benefit but complication risks [18]. The risk at this 
point is being too late to make a decision to perform 
a hysterectomy which in itself has significant rate of 
complications (bladder injury: 4%; ureteral injury:4%) 
and high rates of morbidity [19,20] Our study underlines 
the significance and the benefit of considering bilateral 
ligation of the proximal uterine artery branch right 
after the bilateral distal branch ligation, contrary the 
Abdrabbo technique of stepwise ligations where 
proximal UAL is not a step or the stepwise approach 
proposed by Morel et al. where proximal branch ligation 
is addressed but suggested as the last step, by when, 
even more time and blood will have been lost [21,15]  
Studies about vessel ligations to treat intractable 
hemorrhages can not possibly be randomized in 
emergency hemorrhagic patient groups; and control 
cases are not possible to be assigned. What we have 
in the literature are case/group studies or systematic 
observation studies as scientific evidence. Our study’s 
limitation is being a retrospective study as the patients 
are diagnosed with postpartum hemorrhages who can 
not be randomised . Besides defining the significance 
of proximal UAL as a second choice to distal UAL in 
the treatment of intractable preoperative bleeding, 
the optimism of our results should also draw attention 
to the essence of preoperative risk assessment for a 
peroperative hemorrhage before a cesarean section 
to make available the specific surgical/anesthesiology 
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team, surgical equipment, blood components and  
central vessel lines. It would be interesting to study 
the fertility outcome and closely survey endometrial 
functions and perform  doppler studies of the uteruses 
in the distal/proximal uterine artery ligation group, 
which are subjects of further studies.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı etyololojisi halen tam olarak bilinmeyen Bell’s Palsy de inflamasyon belirteci 
olan Nötrofil/Lenfosit oranı (NLO), Platelet/Lenfosit oranı (PLO) ve Ortalama Platelet Hacminin (OTH) nasıl 
değişim gösterdiğini araştırmak ve çocuklardaki Bell’s Palsy de inflamasyonun olası etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya hastanemizde Ocak 2010 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında Bell’s 
Palsy tanısı alarak tedavisi ve takibi yapılmış  27 çocuk hasta ile 25 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Hastaların 
tedaviden önceki ve sonraki Bell’s Palsy lerinin klinik derecelendirilmesinde House–Brackmann sınıflaması 
kullanılmıştır. Bu çalışmada hastaların  tedaviden önce rutin olarak yapılmış hemogram tetkiklerinden NLO, 
PLO ve OTH değerlerinin ortalamaları ve kontrol grubunun bu ortalama değerleri karşılaştırılmıştır. 
Bulgular: Bell’s Palsy grubundaki çocukların ortalama yaşları 9,76±3,71 iken kontrol grubunda ortalama yaş 
9,48±3,54 idi. Bell’s Palsy grubundaki hastaların 15 i kadın 12 si erkek iken kontrol grubundaki hastaların 14 
ü kadın 11 i erkekti. Tedaviden önceki NLO değeri Bell’s Palsy grubunda 2,71±1,53 iken kontrol grubunda 
1,51±1,27 bulundu. Bell’s Palsy grubunda NLO değeri kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksekti (p<0,05). PLO değeri açısından iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi (p>0,05). OTH değerleri 
açısından da iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi (p>0,05).  
Sonuç: Çalışmamız daki Bell’s Palsyli çocuklarda NLO nun kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde artışı ço-
cuklardaki Bell’s Palsy de inflamatuar teoriyi desteklemektedir. Çocuklarda Bell’s Palsy de ise PLO ve OTH ilk 
kez tanımlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Bell Palsi; Çocuklar; Nötrofil lenfosit oranı

ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to investigate how Neutrophil/Lymphocyte (NLR),  Platelet/Lymphocyte 
ratios (PLR) and Mean Platelet Volume(MPV) which are indicators of inflammation show change, and likely 
effects of inflammation in etiology of Bell’s Palsy which is not put forth totally yet.
Materials and Methods: This retrospective case controlled study included 27 pediatric patient diagnosed 
as Bell’s Palsy, treated and followed  between january 2010 and may 2018 and 25 healthy children in 
our hospital. House–Brackmann classification was used in Bell’s Palsy graduation before and after their 
treatment. In this study, mean values of Neutrophil counts, Lymphocyte counts, Platelet counts, Neutrophil/
Lymphocyte , Platelet/Lymphocyte ratios and Mean Platelet Volumes were compared in complete blood 
count samples drawn for rutine assays of patient and controls. 
Results: While the mean age in patient group was 9,76±3,71, in control group it was 9,48±3,54. Patient 
group consisted of 12 male and 15 female patiens and controls included  11 male and 14 female. Before 
the treatment NLR was 2,71±1,53 in patients and ,1,51±1,27 in control group.  In patient group the NLR 
was statistically significantly higher than that of control (p<0,05). In terms of PLR and MPV, there was no 
statistical significance between both groups (p>0,05).
Conclusion: In Bell’s Palsy of children, the PLR and MPV were identified for the first time by our study 
and statistically significantly increased levels of NLR in patients comparing controls supports inflammatory 
theory as well.

Keywords: Bell’s palsy ; Children; Neutrophil to lymphocyte ratio
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GİRİŞ
Çocuklarda periferik fasiyal paralizi (PFP) değişik 
faktörlere bağlı olarak oluşabilen genellikle idiopatik, 
tek taraflı, kendi kendini sınırlayan ve genellikle 
spontan olarak gerileyen bir durumdur1.  Bell’s palsy 
çocuklarda periferik fasiyal paralizinin en sık tipidir ve 
ek bir hastalık olmadan fasiyal sinirin tek taraflı, akut, 
idiyopatik paralizisi olarak tanımlanır.1  Bell’s palsy’nin 
etyolojisi tam olarak açık olmasa da genetik, inflamatuar 
durumlar ve infeksiyoz hastalıklar suçlanmaktadır.2 
Bunun yanında yaş, cinsiyet, mevsim, pozitif aile öyküsü 
gibi faktörler de Bell’s Palsy ile ilişkilendirilmektedir 
.3  Fasiyal dekompresyon operasyonlarında fasiyal 
sinirdeki ödemin direkt görülmesi, bunun yanında 
Bell’s Palsy’nin steroid tedavisine yanıt vermesi fasiyal 
paralizi etyolojisinde inflamasyonun rolünü güçlendiren 
bulgulardır.4  

Nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve Platelet lenfosit oranı 
(PLO) genel inflamasyonu gösteren bir marker olarak 
sıkça kullanılmaktadır. Ucuz, kolay ulaşılabilir özelliği 
olan NLO nin  ülseratif kolit, pankreatit, myelofibrozis 
ve larinks karsinomu gibi durumlarda yükseldiği 
bulunmuştur.5,6 Ayrıca erişkinlerde  periferik fasiyal 
paralizi ve ani işitme kaybı gibi durumlarda NLO nin 
arttığı bulunmuştur. 7,8

Son zamanlarda Ortalama Trombosit Hacmi (OTH) ve 
PLO inflamasyonla ilişkili durumlarda kullanılabilecek 
bir marker olarak birçok çalışmada sunulmuştur. 9,10 
Ayrıca erişkinlerdeki Bell’s Palsy de PLO ve OTH nin nasıl 
etkilendiğini araştırmak için çalışmalar yapılmıştır.7 
Fakat çocuklarda Bell’s palsy de OTH ve PLO nun nasıl 
değişim gösterdiğini araştıran bir çalışma yoktur.  Bu 
çalışmanın amacı çocuklarda Bell’s Palsy de NLO, OTH 
ve PLO nun nasıl bir değişim gösterdiğini araştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu çalışma için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik 
Araştırmalar etik kurulundan onay alınmıştır (Karar 
No:18-KAEK-171) . Bu çalışma Ocak 2010 ile Mayıs 
2018 arasında Tokat Devlet Hastanesi Kulak Burun 
Boğaz polikliniği veya Pediatrik Nöroloji polikliniğine 
Bell’s Palsy nedeniyle başvurmuş yaşı 16 dan küçük  
19’ u kız, 17’ si erkek olmak üzere toplam 36 çocuk 
hastadan oluşmaktadır.  Kontrol grubu ise benzer yaş ve 

cinsiyetteki herhangi bir rahatsızlığı olmayan 25 çocuk 
hastadan oluşmaktadır. Çalışmada Bell’s palsy tanısı 
almış hastaların  medikal kayıtları incelendi.  Hastaların 
demografik özellikleri, tedaviye başlamadan önceki 
hemogram tetkikleri ve tedaviye verdikleri yanıtlar 
medikal kayıtlar kullanılarak değerlendirildi. Hastaların 
tedaviden önceki ve sonraki Bell’s palsy lerinin 
klinik şiddetini değerlendirmede House–Brackmann 
evreleme sistemi kullanıldı. 

Aktif veya kronik inflamatuar hastalığı olanlar,  otitis 
media, otolojik cerrahi öyküsü, santral nedenli 
periferik fasiyal paralizisi olanlar,rekürren periferik 
fasiyal paralizi geçirenler, son 4 hafta içinde travma 
geçirenler, diabetes mellitus, hipertansiyon gibi kronik 
hastalığı olanlar ve medikal kayıtlarında eksik bilgi 
bulunanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların otolojik 
muayene bulguları medikal kayıtlardan değerlendirildi. 
Ek bir otolojik hastalığı ekarte etmek için tüm hastalar 
Gadolinyumlu Manyetik Rezonans (MR) veya Temporal 
Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile değerlendirildi. Dışlama 
kriterlerinden sonra  9 hasta çalışma dışı bırakıldı (akut 
otitis media: 5, rekürren fasiyal paralizi:1, travmatik 
fasiyal paralizi:1, diabetes mellitus: 1, ailevi akdeniz 
ateşi:1). 27 Bell’s palsy li hasta çalışmaya dahil edildi. 
Tüm Bell’s palsy li çocuk hastalar 2 haftalık periyotta 
azalan dozda oral prednisolonla tedavi edildi (Başlangıç 
dozu: 1 mg/kg/gün). 

Labaratuar analizi
Tüm kan değerleri otomatik kan hücre sayıcı cihazdaki 
ölçüm sonuçları baz alınarak çalışmaya dahil edilmiştir. 
(BC-6800, Mindray, Guangdong, China). Tüm hastaların 
nötrofil, , lenfosit, nötrofil/lenfosit oranları, platelet/
lenfosit oranları ve OTH değerleri hesaplandı. Ortalama 
değerler istatistiksel analizde kullanıldı. 

İstatistiksel analiz
İstatistiksel analizde SPSS, version 19.0 for Windows 
(IBM, Armonk, NY) programı kullanıldı.  Veriler ortalama 
± standard sapma (SS) biçiminde ifade edilmiştir. 
Normal dağılıma uygunluğun değerlendirilmesinde 
Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. Normal dağılıma 
uyan grupların karşılaştırılmasında bağımsız t testi 
kullanıldı. Normal dağılıma uymayan grupların 
karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. 
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Her bir test  için 0,05 veya daha düşük p değeri 
istatistiksel olarak anlamlı olarak  kabul edildi. 

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşları Bell’s palsy grubunda 
9,76±3,71  iken kontrol grubunda 9,48±3,54 idi. Bell’s 
Palsy grubundaki hastaların 15 i kadın 12 si erkek iken 
kontrol grubundaki hastaların 14 ü kadın 11 i erkekti. 
Yaş ve cinsiyet açısından gruplar benzer özellikteydi. 
Grupların demografik özellikleri labaratuar sonuçları 
Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1. Grupların demografik özellikleri ve labaratuvar  
bulguları

Bell’s Palsy grubunda nötrofil değerinin ortalaması 
7,7±3,86 103 /U iken kontrol grubunda 4,05±1,42 103 /U 
olarak bulundu. Nötrofil değerleri Bell’s Palsy grubunda 
kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek idi. 
Lenfosit değerleri Bell’s Palsy grubunda 3,22±1,33 103 
/U iken kontrol grubunda 3,33±1,21 103 /U idi. Lenfosit 
değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel fark 
izlenmedi. NLO değeri Bell’s Palsy grubunda 2,71±1,53 

iken kontrol grubunda 1,51±1,27  idi. NLO değeri Bell’s 
Palsy grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
yüksek bulundu (Grafik 1). Platelet değeri Bell’s Palsy 
grubunda 303,76±71,38 103 /U iken kontrol grubunda 
283,4±78,22  103 /U idi. Platelet değerleri açısından  
iki grup açısından istatistiksel fark izlenmedi. PLO 
değeri Bells palsy grubunda 104,86± 37,55 iken kontrol 
grubunda 97,82±48,57 idi. PLO açısından iki grup 
arasındaki istatistiksel fark izlenmedi.(Grafik 2) OTH 
değeri Bell’s Palsy grubunda 9,19±0,91fl iken kontrol 
grubunda 8,88±1,01fl  idi. OTH değerleri açısından iki 
grup arasında istatistiksel fark izlenmedi (Grafik 3). 
House–Brackmann sınıflamasına göre tedaviden önce  
hastaların  2 tanesi grade 2, 8 tanesi grade 3, 5 tanesi 
grade 3, 7 tanesi de grade 4 ve 5 tanesi de grade 5 
olarak değerlendirildi. Hastaların tümünde tedaviden 
sonra tam düzelme izlendi ve House–Brackmann 
sınıflamasına göre grade 1 olarak değerlendirildi. 

Grafik 1: Bell’s Palsy ve kontrol grubunda ortalama Nötrofil/
lenfosit oranı (NLO) değerleri . NLO:  Nötrofil lenfosit oranı

Grafik 2: Bell’s Palsy ve kontrol grubunda ortalama Platelet/
lenfosit oranı (PLO) değerleri. PLO: Platelet lenfosit oranı

Ortalama ddeğer ±SS

Parametreler Bell's 
Palsy(n=27)

Kontrol 
(n=25)

p*

Yaş (Yıl) 9,76±3,71 9,48±3,54                       
0,548

Erkek/Kadın (n) 12/15 11/14

Nötrofil(103 /U) 
(Ort±SS)

7,7±3,86 4,05±1,42
<0,001

Lenfosit(103 /U) 
(Ort±SS)

3,22±1,33 3,33±1,21
0,473

NLO (Ort±SS) 2,71±1,53 1,51±1,27  
0,001

Platelet (103 /U) 
(Ort±SS)

303,76±71,38 283,4±78,22
0,181

PLO (Ort±SS) 104,86± 37,55 97,82±48,57
0,256

WBC(fl) (Ort±SS) 12,2±4,64 8,2±1,72
<0,001

OTH(fl) (Ort±SS) 9,19±0,91 8,88±1,01 0,525

SS: Standart Sapma, NLO: Nötrofil lenfosit oranı, PLO: Platelet 
lenfosit oranı, WBC: Beyaz kan miktarı, OTH: Ortalama trombosit 
hacmi, Ort: Ortalama
*p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
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Grafik 3: Bell’s Palsy ve kontrol grubunda ortalama Ortalama 
Trombosit Hacmi (OTH) değerleri. OTH: Ortalama trombosit 
hacmi

TARTIŞMA
Bell’s palsy 72 saat veya daha kısa süre içinde gelişen, 
spontan başlangıçlı, belirgin bir etyolojisi olmayan ve ek 
nörolojik semptomları bulunmayan  tek taraflı periferik 
fasiyal paralizidir. 11  Erişkin dönemde insidans 100000 
de 20-30 iken çocukluk çağında görülme insidansı 
100000 de 6 civarındadır.12,13 Fasiyal sinirde gelişen 
ödemin özellikle fasiyal dekompresyon ameliyatlarında 
sıkça karşılaşılan bir bulgu olması  ve MR da fasiyal sinirin 
değişik segmentlerinde genişleme ve kontrastlanma 
artışı Bell’s palsy nin patofizyolojisinde inflamatuar 
süreçlerin etkisini destekleyen bulgulardır.14-16 Bell’s 
palsy geçiren hastaların  temporal kemiklerinde yapılan 
histopatolojik çalışmalar sinir lifleri etrafındaki lenfosit 
infiltrasyonunu göstermiştir ve bu inflamatuar süreç 
demiyelinizasyon ve aksonal dejenerasyonla ilişkili 
bulunmuştur.17

NLO akut inflamasyonu göstermede basit, ulaşılması 
kolay bir parametredir. Normal aralığı için kesin kabul 
gören bir değer olmasa da yaşlara göre özellikle ileri 
yaşlarda NLO değeri artış göstermektedir.18 Bizim 
çalışmamızda çalışma grubu çocuk hastalardan 
oluşmaktadır. Bu yaş grubunda NLO oranlarının 
normal değerleri için kabul gören bir değer olmasa 
da çalışmamızda çalışma grubu ve kontrol grubunun 
arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel fark 
olmaması parametrelerin karşılaştırması için avantaj 

sağlamaktadır. NLO’ nun akut stroke, akut koroner 
sendrom ve kolorektal kanserlerde ve akut pankreatitte  
artış gösterdiği ve aynı zamanda prognostik değeri 
olduğunu gösteren çalışmalar vardır.19,20 NLO ile Bell’s 
palsy arasında ilişkiyi inceleyen çalışmalar genellikle 
yetişkinler ile ilgili çalışmalardır. Bu çalışmalarda NLO’ 
nun  genel olarak arttığı gösterilmiştir.7,16Kum ve 
arkadaşlarının çalışmasında  Bell’s palsy de MRI daki 
fasiyal sinirdeki genişleme ile NLO artışı arasında 
korelasyon gösterilmiştir.16 Bu sonuçlar Bell’s palsy 
nin inflamatuar bir süreç olduğunu kuvvetlendiren 
bulgulardır. Bizim çalışmamızda da erişkinlere benzer 
şekilde NLO değeri Bell’s Pasly de artış göstermiştir. 
Bizim çalışmamıza benzer şekilde Eryılmaz ve ark. 
çalışmasında da çocuklarda Bell’s Palsy de NLO 
değerinin kontrol grubuna göre tedaviden önceki 
dönemde anlamlı düzeyde arttığı bulunmuştur. 21 Bu 
da yetişkinlere benzer şekilde çocuklarda da Bell’s Palsy 
etyolojisinde inflamatuar teoriyi desteklemektedir. 

PLO da yine NLO gibi akut inflamasyonu gösteren 
yeni bir markerdır. Yükselmiş platelet sayısı vücutta 
pro-inflamatuar ve pro-trombotik cevabı gösteren bir 
durumdur. Bunun yanında düşmüş lenfosit sayısı da 
yine inflamatuar yanıtın sonucudur .22 Çocuklardaki 
Bell’s palsy de PLO nin nasıl değişim gösterdiğini 
araştıran bir çalışma daha önce yayınlanmamıştır. Fakat 
yetişkinlerdeki Bell’s Palsy’sinde PLO değeri değişim 
göstermemiştir .7Bizim çalışmamızda da yetişkinlere 
benzer şekilde PLO değeri Bell’s palsy de anlamlı artış 
göstermemiştir. 

OTH platelet boyutlarını gösteren ve platelet 
reaktivasyonunu gösteren bir markerdır. Büyük 
plateletler dense metabolitler taşır ve bunların 
enzimatik etkisi protrombotik potansiyel taşır .23,24 
Çalışmalar angina pektoris, hipertansiyon ve serebral 
stroke da artmış OTH düzeylerini göstermektedir. 25,26 
Önceki çalışmalar OTH nın Bell’s palsy de anlamlı bir 
değişime uğramadığını göstermektedir. 7,16 OTH ile 
ilgili bizim çalışmamızın sonuçları da yetişkinlerdeki 
Bell’s palsy ile uyumludur ve OTH anlamlı değişiklik 
göstermemiştir. 

Bell’s palsy etyolojisinde son zamanlarda üzerinde 
en sık durulan Herpes simplex virüs-1 (HSV-1) 
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enfeksiyonudur. Mc Cormick HSV-1’ in cilt ve mukoza 
yoluyla genikulat gangliyona ulaştığını ve latent 
peryotta kaldığını ve aktive olduğunda Bell’s palsy ye 
neden olduğu hipotezini savunmuştur. 27 Fujiwara ve 
ark ise postaurikular bölgeye HSV-1 injekte edilmiş 
ratlarda fasiyal sinir liflerinde demiyelinizasyon ve 
fiber kaybı gözlemlemişlerdir. Ayrıca fasiyal sinirin 
immünohistokimyasal incelemesinde nötrofil 
lökositlerinin bir komponenti olan CD-11b pozitif in 
yoğunluğu anlamlı derecede artmıştır. 28  Bu durum 
bizim çalışmamızda  olduğu gibi Bell’s palsy de sistemik 
düzeyde nötrofil düzeyinin ve NLO oranını neden 
arttığını açıklayabilir.  

Bell’s palsy nin şiddetinin ölçümünde House–
Brackmann evreleme sistemini kullandık. Hastalarda 
tedaviden sonra tam  iyileşme olduğundan NLO, PLO 
ve OTH’ nin bu hastalıktaki prognostik değeri analiz 
edilememiştir.

Sonuç olarak; Bu çalışma çocuklarda Bell’s palsy de 
OTH ve PLO nun nasıl değişim gösterdiğini araştıran 
ilk çalışmadır. Yükselmiş NLO değerleri çocuklarda 
Bell’s palsy nin olası inflamatuar patogenezini 
desteklemektedir. Diğer taraftan iskemik durumlarda 
artış gösteren OTH ve PLO nun Bell’s Palsy de değişiklik 
göstermemesi ve NLO nun artışı çocuklarda iskemik 
teoriden çok inflamatuar teoriyi destekleyen bir 
bulgudur. 
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ÖZET
Amaç: Bu çalışma, SAM32RFO Elektroensefalografi (EEG) cihazı ve 10/20 sistemine sahip EEG kepi kullanıla-
rak, 10 katılımcıdan belli bir düzen içerisinde kayıtlanmış olan EEG üzerinde ortaya çıkan beyin sinyallerinin 
çene hareketleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışma 03/09/2018-03/10/2018 tarihleri arasında üniversitemiz Elektrik-Elektronik Mühen-
disliği Bölümünde, 10 katılımcıdan (3 kadın, 7 erkek) EEG sinyallerinin kayıtlanarak bilgisayar ortamına ak-
tarılması ile tamamlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, standart sapma değişimlerinden faydalanılarak 
olasılıksal sinir ağı modeli (PNN) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar yüzde olarak sunulmuştur. 
Bulgular: 21-35 yaş aralığındaki sağlıklı katılımcıların, her bir döngüsü 10 saniye süren ve bu süre boyunca 
(dudaklar kapalı, diş gıcırdatma ve vücut hareketi olmaksızın) yaklaşık 20 kez sağa ya da 20 kez sola doğru 
çene hareketleri yapabildiği görülmüştür. Çıkarılan tüm özelliklerin bilgisayar ortamındaki makine öğrenme 
algoritmaları yardımıyla incelenmesi sonucunda, sağ ve sol çene hareketleri sırasında beyinde oluşan iki 
farklı EEG sinyalinin, birbirlerinden %90,14 oranında farklı olarak belirlenebildiği bulunmuş ve beyin harita-
lama üzerindeki çıkarımlarda bu oranı desteklemiştir. Çenenin sağa veya sola hareketi ile oksipital, frontal ve 
temporal loblarda delta dalgalarına rastlanmıştır.
Sonuç: Literatürde EEG üzerinde ortaya çıkan beyin dalgaları ile çene hareketleri arasındaki ilişkinin incelen-
diği ilk çalışmadır. EEG üzerinde parazit (artifakt) oluşturduğu düşünülen bu hareketlerin, delta frekans bandı 
üzerinde anlamlı bilgiler taşımakta olduğu anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçların bilgisayar ara yüzüne aktarıl-
ması ile de, tetraparezi olan hastalara çevrelerindeki cihazları açıp/kapatmak gibi basit günlük aktivitelerde 
yardımcı olunması ile onların yaşam kalitesi arttırılabilir.
Anahtar kelimeler: EEG; Beyin; Çene; Makine öğrenmesi

ABSTRACT
Objective: This study was carried out to evaluate on the relationship between jaw movements and brain 
waves based on EEG signals recorded in a certain order from 10 participants using SAM32RFO device and 
the EEG cap with the international 10/20 electrode placement system.
Material and Method: EEG signals of ten participants (3 female, 7 male) were recorded and stored at the 
Department of Electric and Electronics Engineering of Bozok University between 3 September 2018 and 3 
October 2018. In the evaluation of the data, probabilistic neural network model (PNN) was used combining 
with standard deviation changes. The results are presented as percentage.
Results: Healthy participants with ages in the range of 21-35 years were succeeded roundly 20 times right 
and 20 times left jaw movements during each of the 10 seconds (closed lips, no teeth grinding and no 
body movement). It was determined that long-term raw EEG signals recorded during jaw movements can 
be obtained as a single feature thanks to standard deviation variable. As a result of the computer-aided 
machine learning algorithms, it was found that two different EEG signals that occur in the brain during right 
and left jaw movements can be determined as 90.14% different from each other and it was understood that 
the brain mapping results are support this conclusion. The right or left movements of the jaw showed delta 
waves in the occipital, frontal and temporal lobes.
Conclusion: This is the first study to investigate the relationship between brain waves on EEG and jaw 
movements in the literature. It is understood that these movements known as noise (artifact) on EEG, carry 
significant information on delta frequency band. The quality of life of the patients with tetraparesis can be 
increased by assisting in simple daily activities such as turning on/off the devices around them through a 
computer interface.
Keywords: EEG; Brain; Chin; Machine learning
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GİRİŞ
Günümüzde, biyoelektrik işaretler ile yapılan çalışmalar 
giderek artan oranlarda devam etmekte ve insan-
makine etkileşimleri üzerine şekillendirilmektedir. 
Bu yolla yapılmış olan çalışmalar engelli kişilerin 
hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlamakta olup, bu 
kişiler için bir bilgisayar imlecini yada bilgisayarı 
kontrol etme, beyin sinyalleri sayesinde elektrikli 
sandalye kullanabilme veya bilgisayarlı heceleyiciler 
ile istenilen kelimelerin ekrana yazdırılması yada 
mekanik bir kolun kontrol edilebilmesi ve hatta sinirsel 
protez cihazlarının etkin kullanılabilmesi gibi avantajlar 
oluşturmakla birlikte, onların rehabilite olmalarını 
sağlamayı da hedeflemektedir.  Bu tür çalışmaların 
nerdeyse hepsinde, elektromiyogram (EMG)  ya da 
elektrookülogram (EOG) sinyallerinden faydalanıldığı 
(1-4), bazılarının da elektroesefalogram (EEG) ve EMG 
sinyallerini birlikte kullandığı görülmektedir (5-7). Bu 
çalışma ile yalnızca EEG sinyali üzerinde oluşan sağ/
sol çene hareketlerinin biyoelektrik sinyaller üzerinden 
çıkarılması amaçlanmıştır. Bu anlamda literatürde, 
çene hareketlerinin EEG sinyalleri üzerindeki beyin 
dalgalarında meydana getirdiği etkinliğin araştırılmasına 
dair herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Literatüre 
kazandırılan yeni bir bilgi ve ileriye dönük geliştirilebilir 
bir çalışma olması hedeflenmektedir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışmada, 21-35 yaş aralığında 10 (3 kadın, 7 erkek) 
sağlıklı katılımcı yer almıştır ve kayıtlar 03/09/2018-
03/10/2018 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde 
gerçekleştirilmiştir. Kurum izni ve Bozok Üniversitesi 
Etik Kurulundan, gerekli izinler alınmış olup katılımcılara 
ait,  EEG kaydındaki sinyaller üzerinde yatay çene 
hareketlerinin etkileri incelenmiştir.

Katılımcılardan, belirli süre aralıklarında LCD ekran 
üzerinde gösterilen yönergeler doğrultusunda, 
çenelerini sağa ve sola doğru (dudaklar kapalı, diş 
gıcırdatma ve vücut hareketi olmaksızın) hareket 
ettirmeleri istenmiştir.

Sinyal kayıtlanma süreci, LCD ekranda gösterilen yön 
ifadeleri yardımıyla 10 saniye boyunca çenenin sağa 
veya sola doğru sürekli olarak yönlendirip bırakılması 

ve bu 10 saniye sonrasında 5 saniye dinlenme periyodu 
olacak şekilde oluşturulmuştur. 

Katılımcılara, çene hareketlerini yapmaları için sağdan 
sola ve soldan sağa doğru olmak üzere toplam 2 
deneme yaptırılmıştır. Her deneme içerisinde 4 
sağ ve 4 sol hareket bulunmakta olup, 2 deneme 
süresince tüm katılımcılara, 8 defa sağ ve 8 defa sol 
çene hareketi yaptırılmıştır. Bir sağ veya bir sol çene 
hareketinin tamamlanması 10 saniye sürmüş ve bu 
süre içerisinde katılımcılar sağ veya sol çene hareketini 
20 kez tekrarlamıştır. Toplamda, her katılımcı için 
160 farklı sağ ve 160 farklı sol çene hareketi bilgisini 
taşıyan 320 adet EEG veri kaydı elde edilmiştir. Verilerin 
değerlendirilmesinde, standart sapma değişimlerinden 
faydalanılmış olup, başarım oranı için olasılıksal sinir ağı 
modeli (PNN) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar yüzde 
olarak sunulmuştur. Ayrıca işaret işleme ve analizi için 
MATLAB programı kullanılmıştır. 

BULGULAR
Çalışmaya katılan tüm katılımcılara ait sağ ve sol çene 
hareketleri sırasında kayıtlanan iki faklı EEG sinyalindeki 
başarım oranları yüzde olarak gösterilmiştir (Tablo 1).
İstatistiksel bir ölçüm olan standart sapma değeri, 
olasılık dağılım değerlerini ifade etmekte olup 
ortalamaya göre sinyalde ne kadar değişim olduğunu 
gösterir (8, 9). PNN ise her katılımcı için kayıtlanan 
EEG sinyallerindeki başarı yüzdelerinin elde edilmesini 
bildirmektedir (10). Bu çalışmada da sinyallerin 
değerlendirilmesinde PNN modeli kullanılmıştır. Tablo 
1 incelendiğinde en yüksek ortalama sınıflandırma 
sonucuna %90,14 ile 8. katılımcının ulaştığı 
görülmektedir ve bu katılımcı en başarılı katılımcı 
olarak değerlendirilmiştir. En düşük performans ise 
%81,81 ile 3. katılımcıya aittir ve bu katılımcıda en 
başarısız katılımcı olarak nitelendirilmiştir. 

Tabloda gösterilen diğer istatistiksel parametreler olan 
TPR (True Possitive Rate-Doğru Saptanan Sonuç Değeri 
Oranı) ve FPR (Falsse Possitive Rate-Yanlış Saptanan 
Sonuç Değeri Oranı) oranları da, katılımcılar için elde 
edilen yüzde doğrulukları desteklemektedir.  Ayrıca, 
sonuçları değerlendirebilmek adına bu iki katılımcının, 
sağ ve sol çene hareketi için elde edilmiş olan beyin 
haritalama sonuçları ayrı elde edilmiştir (Şekil 3 ve Şekil 4).
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Şekil 3-a) en başarılı katılımcıya ait sağ çene hareketleri 
esnasında meydana gelen EEG değişimlerini gösterirken, 
Şekil 3-b) de sol çene hareketleri sırasında oluşan 
EEG değişimlerini göstermektedir. Beyin haritalama 
çizimlerinde çene hareketlerinin, EEG sinyallerindeki 
delta frekans bandı (0,5Hz-3,5Hz) üzerinde baskın 
olarak ortaya çıktığı saptanmıştır. Şekil 3’ten de açıkça 
görüldüğü gibi sağ çene hareketi sırasında beyinin 
sol yarı kısmının, sol çene hareketi esnasında sağ 
yarı kısmının aktif olduğu belirlenmiştir. Bu bulguda 
serebral lateralizasyonu doğrular bir sonuçtur. Hem 

oksipital hem de frontal lobda, düzenli ve baskın delta 
frekanslarının varlığı saptanmıştır. 
Şekil 4-a) en başarısız katılımcıya ait sağ çene 
hareketleri esnasında meydana gelen EEG değişimlerini 
gösterirken, Şekil 4-b) de sol çene hareketleri sırasında 
oluşan EEG değişimlerini göstermektedir. Bu katılımcı 
en düşük performans sergilemesine rağmen burada da 
diğer katılımcı ile paralel şekilde oksipital lob üzerinde 
delta frekans değişimleri gözlenmiştir. Ayrıca frontal 
ve temporal loblara doğru yayılım gösteren delta 
frekansları da tespit edilmiştir.  

Yöntem 1. Kişi 2. Kişi 3. Kişi 4. Kişi 5. Kişi 6. Kişi 7. Kişi 8. Kişi 9. Kişi 10. Kişi Ortalama

S. SAPMA 
+

PNN

Doğruluk (%) 85.05 89.18 81.81 87.87 88.94 84.47 86.11 90.14 83.22 88.45 86.52

TPRs (%) 89.12 93.45 85.14 91.76 93.11 88.22 90.87 94.02 87.05 92.77 90.55

FPRs (%) 8.57 5.94 13.66 7.66 6.85 9.14 8.06 5.65 9.94 7.05 8.25

Tablo 1. Her Katılımcıya Ait Sınıflandırma Doğrulukları

S. SAPMA : Standart sapma değeri, PNN : Olasılıksak sinir ağı modeli, TPRs : Doğru saptanan sonuç değeri oranları (True Positive Rates), FPRs  
: Yanlış saptanan sonuç değeri oranları (False Positive Rates).

Şekil 1. Çene Hareketleri Esnasında Oluşan EEG Sinyallerin Bilgisayar Ortamında Kayıtlanması

Şekil 2. Çene Hareketlerinin Deneysel Düzeni
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TARTIŞMA
Bilim insanları son elli yıldır insan-bilgisayar etkileşim 
teknolojisi üzerine çalışmaktadır. Özellikle felç gibi 
duyu ve motor aktivitelerin bozulduğu, hastalıklarda 
başkalarına bağımlılığı azaltmak, çevreyle etkileşimi 
arttırmak ve felç sonrası kas deformitelerini 
düzeltebilmek amacıyla rehabilitasyonu da kapsayan 
insan bilgisayar arayüz teknolojileri ile ilgili çalışmalar 
yaygınlaşmıştır.

Bu çalışmada da elde edilen sinyallerin standart 
sapma değerleri, bilgisayarlı öğrenme yöntemi olan 
PNN ağı yardımıyla sınıflandırılarak yüzde doğrulukları 
çıkarıldı. 8. katılımcının en başarılı ve 3. katılımcının 
da en başarısız katılımcı olduğu saptanarak ve her 
iki katılımcıya ait EEG sinyalleri ile oluşturulan beyin 
haritalama çizimleri elde edilmiş ve yüzde doğruluklarla 
kıyaslanmıştır. Çalışmada katılımcılardan elde ettiğimiz 
EEG kayıtlarında özellikle frontal ve oksipital lobda 
delta dalgaları dikkat çekmiştir.

Literatürdeki bazı çalışmalarda (11-14), diş sıkma, 
diş gıcırdatma ve çene hareketlerinin baskın bir 
şekilde EEG sinyalleri üzerinde artifakt oluşturduğu 
söylenmekteyken, son yapılan çalışmalarda (15-
20) çene ve hatta dil hareketlerinin parazit sinyaller
olmadığı ve delta frekans bandı üzerinde anlamlı bilgiler 
taşımakta olduğu bildirilmiştir. Yapılan bu çalışmada, 
hem Tablo 1 verileri hem de beyin haritalama çizimleri 
incelendiğinde çene hareketlerinin delta frekans 
bandı üzerinde anlamlı sinyaller meydana getirdiğini 
göstermekte olup literatürde yapılmış son çalışmalarla 
uyumludur. 

En başarısız katılımcıya ait kayıtlarda temporal loblar 
üzerindeki delta değişimleri frontal loblardakine 
yakın bulunmuştur. Bu da katılımcının, konsantre 
olamadığı ve deney sırasında çevresel seslerden veya 
uyarıcılardan etkilenmiş olduğunu düşündürmüştür.
Çalışmada daha fazla katılımcıdan EEG sinyallerinin 

Şekil 3. 8. Katılımcının Çene Hareketleri sırasında kayıtlanan EEG sinyallerine göre elde 
edilmiş olan Beyin Haritalama Çizimleri (a-Sağ Çene hareketi, b-Sol çene hareketi)

Şekil 4. 3. Katılımcının Çene Hareketleri sırasında kayıtlanan EEG sinyallerine göre elde 
edilmiş olan Beyin Haritalama Çizimleri (a-Sağ Çene hareketi, b-Sol çene hareketi) 
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kayıtlanması ve katılımcıların deneysel düzeni 
gerçekleştirmeleri konusunda önceden eğitilmeleri, 
elde edilen sonuçları daha da iyileştirebilir. Ayrıca, 
ilerleyen çalışmalarda kayıtlanan verilerin hasta 
katılımcılar üzerinden alınması da, araştırmanın çok 
daha verimli olmasını sağlayabilir.

SONUÇ
Çalışmada, 10 katılımcıdan çene hareketleri esnasında 
kayıtlanan EEG sinyallerindeki beyin dalgalarının 
birbirlerinden farklılığı araştırılmış ve hem Tablo 1’de 
elde edilen yüksek sınıflandırma sonuçları, hem de Şekil 
3 ve Şekil 4’te gösterilen beyin haritalama sonuçları bu 
farklılığı destelemiştir. EEG sinyalleri üzerinde artifakt 
oluşturduğu düşünülen çene hareketlerinin, delta 
frekans bandı üzerinde anlamlı bilgiler taşımakta olduğu 
anlaşılmıştır. Bu sayede, tetraparezi olan kişilerin yeni bir 
bilgisayar arayüzü yardımıyla, çevrelerindeki cihazları 
açıp/kapatabilme gibi basit eylemleri yapabilmelerinin 
mümkün olabileceği ve böylece yaşam kalitelerinin 
arttırabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın 
daha önce araştırılmamış bir konu olması da literatür 
açısından önemlidir. 
Diğer dikkat çekici bir sonuç ise normalde derin uykuda 
ve derin anestezi altında görülen delta dalgalarının 
çene hareketleriyle ortaya çıkmasıdır. Bu ikisi arasındaki 
mekanizmalarında sonraki çalışmalarda incelenmesi 
önerilmektedir. 
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ÖZET
Amaç: Artmış serum ferritin düzeyi depo demirini ya da hepatik dokuda demir birikimini yansıtabilir. Ancak 
yüksek ferritin düzeyi olası kronik hepatobiliyer ya da sistemik inflamatuar hastalıklarla da ilişkili olabilmek-
tedir. Bu çalışmada serum ferritini ile hastaya ait kan sayımı ve biyokimyasal parametreler karşılaştırılarak 
aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı.
Materyal ve Metot: Kesitsel tipte yapılan çalışma 110 hastanın biyokimyasal, hormonal ve tam kan sayımlarına 
ait verilerinin analizi ile yapıldı. Hastalar cinsiyete göre ferritin düzeyi normal ve normalin üzerinde olarak iki 
guruba ayrıldı. Bağımlı değişken olarak belirlenen serum ferritin düzeyi ile hastaların yaşı, serum albümini, 
C-reaktif proteini (CRP), serum demiri, transferrin satürasyonu (TSAT), hemoglobin düzeyi, alanin ve aspartat 
aminotransferaz (ALT, AST) ve gama glutamil transferaz (GGT) gibi parametreler ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Yapılan karşılaştırmada kadınlarda normal serum ferritini ile normalin üst sınırını geçen düzeylerin 
ALT (p=0.018), albümin (p=0.041), CRP (p=0.025), TSAT (p=0.012), LDL (p=0.024) ve trigliserid (p=0.038) dü-
zeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı. Erkekler analiz edildiğinde ise ALT (p=0.045), albümin 
(p<0.001), GGT (p<0.001), hemoglobin (p=0.002), Vitamin-D (p<0.001) ve HDL (p<0.001) düzeyleri arasında 
istatiksel olarak anlamlı fark vardı. 
Sonuç: Yüksek ferritin seviyesi saptandığında hepatobiliyer nedenler ve kronik inflamatuar hastalıklar göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bunlara ilaveten erkeklerde vitamin D yetersizliği veya eksikliği göz önüne alınma-
lıdır.

Anahtar kelimeler: Ferritin; Alanin aminotransferaz; Gama-glutamil transferaz; C-reaktif protein.

ABSTRACT
Aim: Increased serum ferritin level may reflect the iron store or accumulated iron in hepatic tissue. However, 
high level of ferritin may be about potential chronic hepatobiliary or systemic inflammatory diseases. In this 
study, by comparing serum ferritin with blood count which belongs to patient and biochemical parameters, 
the relation between them is tried to be identified.
Material and Method: The data belonging to biochemical, hormonal and complete blood count were analyzed 
for 110 patients in this cross-sectional study. Patients were divided into two groups, who were normal and 
above normal ferritin level by their genders. Serum ferritin level, which was determined as dependent 
variable, was compared with parameters such as patients’ ages, serum albumin, C-reactive protein (CRP), 
serum iron, transferrin saturation (TSAT), hemoglobin level, alanine and aspartate aminotransferase (ALT, AST) 
and gama glutamic transferase (GGT).
Results: In the comparison, a statistically significant difference between ALT (p=0.018), albumin (p=0.041), 
CRP (p=0.025), TSAT (p=0.012), LDL (p=0.024) and triglyceride (p=0.038) levels identified for women who have 
normal serum ferritin level and level of ferritin above upper limit. There were statistically significant difference 
between ALT (p=0.045), albumin (p<0.001), GGT (p<0.001), hemoglobin (p=0.002), Vitamin-D (p<0.001) ve 
HDL (p<0.001) for men. 
Conclusion: When there is a high ferritin level is determined, hepatobiliary reasons and chronic inflammatory 
diseases should be considered. In addition to these, lack or deficiency of vitamin D should be considered for men.

Key Words: Ferritin; Alanine Aminotransferase; Gamma-glutamyltransferase; C-reactive protein.
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GİRİŞ
Genellikle ferritin düzeyi demir eksikliği anemisinde 
demir depolarını belirlemek için transferin saturasyonu 
(TSAT) ile birlikte değerlendirilmektedir. Artmış ferritin 
düzeyleri ise kronik bir inflamatuar sürece veya 
enfeksiyon varlığına işaret edebilmektedir. Serum 
ferritini alkole bağlı ya da nonalkolik hepatosteatozda, 
kronik viral hepatitlerde ve enfeksiyonlarda oluşan 
hücre hasarı sonucunda yüksek seviyelere ulaşmaktadır (1).

Ferritin düzeylerinin aynı zamanda hastanın cinsiyeti, 
vücut kitle indeksi ve GGT düzeyleri ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. Yükselmiş ferritin düzeyi depo demirini ya 
da hepatik dokuda demir birikimini yansıtabileceğinden 
tek başına serum ferritinini değerlendirmek yeterli 
değildir (2). Öte yandan serum demir testi değerleri 
kişiye göre biyolojik farklılıklar gösterdiğinden diürnal 
dalgalanmalar olabileceği önceki çalışmalarda 
gösterilmiştir (3). İntestinal demir emilimi inflamatuar 
süreçlerden etkilenmekte olup karaciğerden sentez 
edilen hepsidin tarafından düzenlenmekte ve günlük 
alımın % 10 kadarı emilmektedir (4, 5).

TSAT normal aralıkta iken serum ferritini 300-1000 
ng/mL gibi ılımlı düzeyde yükseklikleri yaygın olarak 
obezite, hepatosteatoz, kronik böbrek hastalığı gibi 
kronik hastalıklar ve malign durumlarda görülebilirken, 
"Makrofaj aktivasyon sendromunda" 10.000 ng/
mL’e varan ferritin düzeyleri görülebilmektedir 
(1,6). Bazen yüksek ferritin düzeyinin nedenini 
saptayabilmek için TSAT ile birlikte hepatik magnetik 
rezonans görüntülemesi ya da karaciğer biyopsisi 
gerekebilmektedir (1, 5).

Bu kesitsel araştırmada ferritin düzeyi ile hastaların son 
tanılarına yönelik tanımlayıcı bir çalışma yapmaktan 
ziyade, serum ferritin düzeyi yüksek saptandığında 
muhtemel kronik hepatobiliyer ya da sistemik 
inflamatuar hastalıklar ile ayırıcı tanısını yapabilmek 
için ferritin bağımlı değişkeni ile hastaların yaşı, serum 
demiri, TSAT, CRP, ALT, AST, GGT, albümin, açlık glikozu, 
hemoglobin düzeyi, lipid paneli, kan üre nitrojeni 
ve vitamin- D düzeyleri gibi bağımsız değişkenler 
karşılaştırılarak cinsiyete göre aralarında bir fark olup 
olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
 

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma ferritin düzeyi normal olan (61 kişi) ve yüksek 
saptanan (49 kişi) 110 hastanın biyokimyasal, hormonal 
ve tam kan sayımlarına ait verilerinin analizi ile kesitsel 
tipte planlandı. Hastalar kadın ve erkek olarak ferritin 
düzeyi normal aralıkta ve normalin üzerinde olarak iki 
guruba ayrıldı. Genel olarak serum ferritin düzeyi 20 
ng/mL altına düştüğünde demir depolarında eksilme 
olduğu kabul edilir (7). Çalışmanın yapıldığı merkez 
laboratuarı ferritin düzeyi referans aralığı kadınlarda 
11.0-306.8 ng/mL, erkeklerde 23.9-336.2 ng/mL idi. 
Biyokimyasal analizler spektrofotometrik Roche cobas 
C501 (Roche diagnostics Germany) cihazı ile tam kan 
sayımı Horiba pentra ABX120 otoanalizörü ile sekiz 
saat açlık süresi sonunda sabah kan örnekleri alınarak 
ölçüldü. Ferritin bağımlı değişken olarak belirlendi ve 
hastaların yaşı, serum demiri, TSAT, CRP, ALT, AST, GGT, 
albümin, açlık glikozu, hemoglobin düzeyi, lipid paneli, 
kan üre nitrojeni ve vitamin-D düzeyleri gibi bağımsız 
değişkenler ile karşılaştırılarak cinsiyete göre aralarında 
bir fark olup olmadığı analiz edildi. İlaveten ferritin 
düzeyi ile anlamlı fark bulunan parametrelerin yüksek 
ferritin düzeyi (ferritin > 1000 ng/mL) ile korelasyon 
analizleri yapıldı (8). Transferrin satürasyonu serum 
demir düzeyinin total demir bağlama kapasitesine 
bölünmesi ile elde edilen değerin 100 ile çarpılması ile 
yüzde olarak hesaplandı (1). 

Dışlama kriterleri: Ferritin düzeyi belirlenen normal 
aralığın altında olanlar (sayı:12), önceden kronik 
karaciğer hastalığı tanısı konmuş olanlar (sayı:2),  
transfüzyon öyküsü olanlar (sayı:2), son altı ay içinde 
oral veya parenteral demir tedavisi alanlar (sayı:7), 
akut enfeksiyonu olanlar (sayı:4), hemokromatoz 
tanısı olanlar (sayı:0), kan örneklerinde veri eksikliği 
saptananlar (sayı:6), alkol ve sigara kullanımı olanlar 
çalışmaya alınmadı (Toplam sayı:33). 

İstatiksel değerlendirme: Araştırmada ‘’SPSS Statistics 
of Windows v.21,0’’ paket programı kullanılarak ikili 
karşılaştırmada ölçümle belirlenen verilerin analizi için 
değişkenlerin homojen dağılımında veya basıklık ve 
çarpıklık değerinin -1.5 ile + 1.5 arasında olduğunda 
Student-t testi (9), her iki durum sağlanamadığında 
Mann Witney-U testi, üç ve daha fazla gurupların 
analizinde homojen dağılım ve yeterli sayı sağlandığında 
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tek yönlü varyans analizi (Anova), homojen dağılım 
olmadığında ve örneklem küçük olduğunda Kruskall 
wallis testi ve son olarak korelasyon yapılması için 
varyansların homojenitesine ve örneklem sayısına 
göre pearson veya spearman testi kullanıldı. Araştırma 
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 
Komitesinden onay alınarak yürütüldü.

BULGULAR
Tablo I takip edildiğinde 53 kadın hastanın 30’unda, 
57 erkek hastanın 31’inde, serum ferritini normal 
düzeylerde saptandı. Kadınlarda normal serum ferritin 
düzeyi ile üst sınırı geçen düzeyler arasında CRP, LDL-
kolesterol, ALT, albümin ve TSAT düzeyi açısından 
istatiksel olarak anlamlı fark görülmektedir (P<0.005). 
Benzer karşılaştırma erkekler açısından yapıldığında 
hemoglobin, GGT, ALT, vitamin-D ve albümin düzeyi ile 
istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (P<0.05).
Tablo II’ de ise Tablo I’de P<0.05 saptanan değişkenler 

için korelasyon analizi yapılmış serum ALT’si hariç diğer 
bağımsız değişkenlerin ferritin düzeyi ilişkili olduğu 
görülmektedir.

Tablo III’de ise Tablo I’ de her iki cinse ait serum ferritin 
düzeyleri ile ALT düzeyi arasında görülen anlamlı 
farkın korelasyon göstermemesinden dolayı kadın ve 
erkekler için ferritin düzeyleri üç seviyede ele alınarak 
Kruskal Wallis analizi yapılmış, kadınlarda ALT düzeyi 
ile ferritin düzeyi arasında istatiksel olarak anlamlı 
fark görülmüştür (P=0.038). Bu farkın normal ferritin 
seviyeleri ile normalden 1000 ng/mL’ye varan düzeyler 
arasından kaynaklandığı görülmektedir (P=0.033).  
Erkeklerde serum ferritini üç farklı düzeyde ele 
alındığında ise serum ALT düzeyi ile aralarında istatiksel 
olarak anlamlı fark saptanmamıştır (P >0.05).  Figür 1’de 
kadınlarda ALT düzeyi ile serum ferritin düzeylerine 
ait sıra ortalamaları ve istatiksel olarak anlamlı fark 
görülen ferritin düzeyleri sarı çizgi ile verilmiştir.

Değişkenler

Kadın Erkek

Ferritin düzeyi (ng/mL)

Toplam 
S:53

Ferritin düzeyi (ng/mL)
Toplam
S:57

11.0-306.8
(Normal aralık)
S:30

>306.8
(Normal düzeyin 
üzeri)
S:23

23.9-336.2
(Normal aralık)
 
S:31

>336.2
(Normal düzeyin 
üzeri)
    S:26

Ort ± SS Ort ± SS p Ort ± SS Ort ± SS p

Yaş (yıl) 66.1±16.2 68.5±15.5 0.580 66.8±9.9 68.5±9.0 0.487

CRP (mg/dL) 13.6±12.0 21.8±13.6 0.025 12.1±11.2 14.8±12.5 0.403

Hemoglobin (g/dL) 10.1±2.0 10.7±1.9 0.291 12.3±2.2 10.3±2.2 0.002

Diyabet (+) 290.9±233.3
0.395

612.2±390.2
0.529

 Diyabet (-) 550.4±1033.6 491.1±574.6

LDL (mg/dL) 94.4±43.7 118.7±25.5 0.024 30.5* 27.1* 0.442

HDL (mg/dL) 32.2±13.4 30.6±16.7 0.712 35.1±8.1 22.6±8.9 <0.001

Trigliserit (mg/dL) 122.5±55.0 156.4±60.2 0.038 138.4±106.8 133.1±46.6 0.813

Ürik Asit (mg/dL) 5.2±2.1 5.5±2.5 0.575 7.1±2.4 6.5±3.2 0.477

Üre (mg/dL) 53.2±36.1 63.3±41.2 0.343 27.7* 30.5* 0.532

Lökosit (103/mm3) 9.7±4.4 11.5±4.9 0.163 32.1* 25.2* 0.122

GGT (IU/L) 23.8* 31.1* 0.089 20.8* 38.6* <0.001

ALT (IU/L) 24.6* 32.7* 0.018 24.9* 33.8* 0.045

Vitamin-D (ng/mL) 24.1* 30.7* 0.118 35.9* 19.1* <0.001

Albümin (g/dL) 30.8* 22.0* 0.041 3.8 ±0.6 2.9±0.6 <0.001

TSAT (%) 22.3* 33.0* 0.012 30.1* 27.6* 0.564

Serum demiri (Ug/dL) 24.3* 30.4* 0.152 32.7* 24.5* 0.061

Tablo 1: Serum ferritin düzeylerinin hastalara ait bağımsız değişkenler ile karşılaştırılması

S:Sayı, Ort: Ortalama, SS: Standart sapma,  *Mann Witney-U testi yapılan parametrelerin sıra ortalamaları, CRP: C-reaktif prote-
in, LDL: Düşük dansiteli lipoprotein, GGT: Gama glutamil transferaz, ALT: Alanin aminotransferaz, TSAT: Transferrin satürasyonu.
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Kadın, sayı:53 Erkek, sayı:57

Serum Ferritini Serum Ferritini

r p r p

CRP (mg/dL) 0.426a <0.001 - -

TSAT (%) 0.299 0.030 - -

Hemoglobin (g/dL) - - -0.497a <0.001

LDL (mg/dL) 0.344 0.012 - -

HDL (mg/dL) - - 0.497a <0.001

Trigliserit (mg/dL) 0.150 0.282 - -

GGT(IU/L) - - 0.483a <0.001

ALT(IU/mL) 0.218 0.116 0.198 0.140

Vitamin-D (ng/mL) - - -0.648a <0.001

Albümin (g/dL) -0.426a 0.001 -0.581a <0.001

Tablo 2: Bazı parametrelerin serum ferritin düzeyi ile korelasyon analizi 
sonuçları.

CRP: C-reaktif protein, TSAT: Transferrin satürasyonu, LDL: Düşük dansiteli 
lipoprotein, GGT: Gama glutamil transferaz, ALT: Alanin aminotransferaz, r: 
Korelasyon katsayısı, a 0.01 düzeyinde anlamlı olan parametreler.

Figür 1: kadınlarda ALT düzeyi ile serum 
ferritin düzeylerine ait sıra ortalamaları ve 
istatiksel olarak anlamlı fark görülen ferritin 
düzeyleri sarı çizgi ile verilmiştir (serum ferri-
tin birimi: ng/mL)

Kadın ferritin düzeyleri (ng/mL) T.İ S.D P

1.düzey:11.0-306.8 (S**:30)

6.2 2 0.0382.düzey:306.9-1000.0 (S:15)

3.düzey:> 1000.0 (S:8)

Toplam Sayı (S) :53

Erkek ferritin düzeyleri  (ng/mL) T.İ S.D P

1.düzey: 23.9-336.2 (S:31)

4.2 2 0.1202.düzey:336.3-1000.0 (S:15)

3.düzey:> 1000.0 (S:11)

Toplam Sayı (S):57

***ikili düzeylerin ayrı ayrı 
karşılaştırılması (Kadın) T.İ S.H P

1 ile 2. düzey -12.3 4.8 0.033

2 ile 3. düzey 6.6 6.7 0.978

1 ile 3.düzey -5.7 6.1 1.000

Tablo 3: Serum ferritin seviyeleri ile ALT seviyesinin Kruskal Wallis analizi 
sonuçları*

*Tablo 1’de her iki cinste serum ferritini ile ALT düzeyinin ikili karşılaştırmasında aralarında bulunan anlamlı farkın kore-
lasyon göstermemesi üzerine serum ferritin düzeyleri üç ayrı seviyede değerlendirilmiştir, **S:Sayı, T.İ:Test istatistiği, S.D: 
Serbestlik derecesi, S.H: Standart hata, ***üç düzeyin Kruskal Wallis analizinde karşılaştırılmasında kadınlarda P=0.038 
saptanan değerin ikili düzeyler şeklinde karşılaştırıldığında anlamlı farkın 1.düzey ile 2.düzey arasından kaynaklandığını 
gösteren karşılaştırma.
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TARTIŞMA
Araştırmada hem kadınlarda hem de erkeklerde serum 
albümini ile ferritin düzeyi arasında ters yönde korelasyon 
vardı (Tablo 2: r = -0.426, r = -0.581 ). 
Hiperferritinemi durumunda hipoalbüminemi 
saptandığında enfeksiyonlar, kronik inflamatuar 
hastalıklar ve maliniteler ile ilişkili olduğu düşünülebilir. 
Bu durumda ilk adımda eritrosit sedimantasyon hızı, CRP 
gibi parametreleri değerlendirmek gerekmektedir. 
Ferritin seviyesinde düşme depo demiri açısından özgül 
ve duyarlı bir gösterge olsa da, yüksek ferritin düzeyleri 
için depo demirinin yeterli düzeylerde olduğunu 
söylemek gerçekçi bir yaklaşım olmamaktadır. Sunulan 
çalışmada serum demiri ile ferritin düzeyleri arasında 
anlamlı bir fark bulunmadı (Tablo 1, p>0.05). 

Yüksek ferritin düzeyleri olan olgular çoğunlukla bir 
enfeksiyon, inflamatuar bir durum, diyabet, metabolik 
sendrom ya da malign hastalıkları işaret etmektedir 
(1,4). Çalışmada serum ferritin düzeyleri yüksek olan 
kadınlarda CRP düzeylerinde artış olduğu ve korelasyon 
analizinde pozitif yönde ilişkinin devam ettiği görüldü 
(Tablo 1,2).unulan çalışma akut ya da kronik bir süreci 
ayırmanın ötesinde ferritin düzeyleri yüksekliğinin ilişkili 
olabileceği hepatobiliyer ya da metabolik nedenler 
gibi değişkenlerin belirlenebilmesi hedeflenmiştir. Bu 
gurupta yapılan analizde serum CRP ile ferritin düzeyleri 
arasındaki pozitif korelasyona akut enfeksiyona işaret 
eden lökosit sayıları açısından bakıldığında istatiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 1,2). Aynı 
grupta ALT ve albümin düzeyleri açısından bakıldığında 
istatiksel olarak anlamlı bir fark olması akut bir patolojiyi 
dışlayamamakla birlikte inflamatuar  süreçle  ilişkisini 
göstermektedir. Önceki çalışmalarda CRP ile serum 
ferritini arasındaki pozitif bir ilişki gösterilmiştir. Ancak 
bu ilişki nedene göre değişebilmektedir. Nonalkolik 
stetohepatitiste CRP ve ferritinin ilişkili olmasına karşın, 
hiperferritinemi görülen "Erişkin still hastalığında" CRP 
ve diğer akut faz proteinlerinde belirgin artış görülmeden 
ferritin düzeyi artmaktadır. Bu artışı interferon-alfanın 
ferritin üretimini stimüle etmesi sağlamaktadır (10, 11). 
Dolayısı ile diğer akut faz reaktanlarında belirgin artış 
olmadan serum ferritinin seviyesinde artışın olduğu 
klinik tablolar olabilir. Bu durumda hepatobiliyer sisteme 
ait diğer enzimlerin ve serum albümini gibi fonksiyonel 
testlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Araştırmada 

karaciğer ve safra yolu hastalıklarında ya da karaciğer 
metastazının görüldüğü durumlarda yüksek olarak 
bulunabilen GGT ile ferritin düzeyi karşılaştırıldığında 
erkeklerde fark görülmüş ve bu düzeyler arasında 
pozitif korelasyonu saptanmıştır (p<0.001, r=0.483). 
Avusturalya’da yakın zamanlarda yapılan geniş sayılı 
bir araştırmada çalışmamızla benzer şekilde GGT ile 
ferritin arasında pozitif bir ilişki görülmüştür. Serum 
ferritin düzeylerinin yüksek saptandığı durumlarda depo 
demirine ya da akut faz yanıtına yorumlamadan önce GGT 
düzeylerine de bakılması muhtemel bir hepatobiliyer ya 
da metabolik sendrom gibi klinik durumların göz ardı 
edilmemesini sağlayabilir (2).

LDL düzeyi ile serum ferritini arasında yapılan 
karşılaştırmada kadınlarda pozitif bir ilişki vardı (Tablo 
2, r = 0.344 ). HDL düzeyleri değerlendirildiğinde 
ise erkeklerde ferritin yüksekliği ile HDL arasında 
fark vardı (Tablo 1, p<0.001). Jehn ve ark.’nın yaptığı 
araştırmada her iki cinste ferritin düzeyi yüksek 
olanlarda metabolik sendrom ve düşük  HDL düzeyleri 
daha yaygın görülmüştür (12). Düşük HDL düzeylerinin 
koroner ve periferik vasküler stenozlar ile ilişkisi göz 
önüne alındığında dislipideminin ilişkili olduğu sekonder 
olaylar araştırılmalıdır (13). Metabolik sendromda 
genellikle serum ferritin düzeyi artmakta ve çoğunlukla 
da karaciğerde steatoz olmadığında TSAT düzeyi normal 
aralıklarda olmaktadır (14).

Demir birikimini değerlendirmek için klinik uygulamada 
ferritin düzeyi < 1000 ng/mL düzeyinde ki yüksekliklerde 
karaciğer biyopsisi önerilmese de TSAT düzeyi normal 
aralıklarda olduğunda biyopsi gerekebilmektedir (15). 
Sunduğumuz çalışmada erkeklerde serum ferritin düzeyi 
ile TSAT düzeyleri arasında herhangi bir ilişki saptanmaz 
iken (Tablo 1,  p>0.05), kadınlarda TSAT ile ferritin 
düzeyleri arasında korelasyon saptandı (Tablo 1,  p=0.012 
ve Tablo 2’de r = 0.299, p=0.030).  Bu durum çalışmadaki 
kadınlarda CRP ile ferritin düzeyleri arasındaki ilişkiden 
de anlaşılacağı gibi aynı klinik durumların bir negatif 
akut faz proteini olan transferrin düzeyinin düşmesine 
bağlı olarak TSAT düzeyinde artış ile ilişkilendirilebilir 
(Tablo 2). Transferrin düzeyi benzer şekilde karaciğer 
hastalıklarında da azalarak demir birikimi olmadan TSAT 
düzeyinin yükselmesine yol açmaktadır. TSAT normal 
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düzeyde iken ferritin seviyeleri arttığında hepatosteatoz 
ile demir birikimi ayırt edilmelidir (1).

Çalışmada serum ferritini ile ALT seviyeleri ikili düzeyde 
analiz edildiğinde, hem kadınlarda hem de erkeklerde 
ALT ile ferritin düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı 
fark vardı. Ancak korelasyon analizi yapıldığında bir ilişki 
olmadığı görüldü. Ferritin seviyeleri üç ayrı düzeyde ele 
alındığında ise kadınlarda normal ferritin düzeyleri ile 
normalin üzeri seviyelerden 1000 ng/mL’ne kadar olan 
düzeylerde ALT ile bir ilişkisi olduğu, ferritin seviyesinin 
>1000 ng/mL düzeylerde ise bu ilişkinin olmadığı 
saptandı. Kore’de yakın zamanda yapılan geniş sayılı bir 
çalışmada nonalkolik stetohepatozu olanlarda her iki 
cinste de ALT düzeyleri ile ferritin düzeyleri arasında ilişki 
olduğu saptandı (16). 

Vitamin-D düzeyleri ele alındığında erkeklerde ferritin 
düzeyleri ile ters yönde bir ilişki görüldü ( Tablo 2: r 
= -0.648, p<0.001). Vitamin-D seviyelerinde düşme 
olduğunda antiinflamatuar sitokin düzeylerinde 
azalma olduğu, dolayısı ile inflamasyona eğilimin 
artabileceği önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Vitamin-D 
makrofajların fagositoz fonksiyonuna etki etmektedir. 
Antikor üretiminde artışa neden olan interlökin-5 ve 
anti inflamatuar sitokin olan interlökin-10’ u stimüle 
etmektedir. Öte yandan makrofajların MHC-II molekülü 
üzerinden lenfositlere antijen sunumunu azaltması ve 
T-helper ile stimüle olan IL-2,  interferon-ɣ ve dendritik 
hücre inhibisyonuna neden olarak T lenfositlerinde klonal 
artışı engellemesi ile anti inflamatuar ve antiproliferatif 
etki gösterir. Bu durum kronik inflamataur süreç ile ile 
vitamin-D seviyeleri arasında ilişkiyi göstermektedir (17). 

Çalışmada vitamin-D düzeyleri gibi hemoglobin düzeyi 
ile ferritin düzeyi arasında da ters bir ilişki vardı (Tablo 
2: r = -0.497, p<0.001 ). Bu durum sistemik inflamatuar 
hastalıklar ya da kronik hastalıklar lehine yorumlanabilir. 
Zira inflamatuar süreç başladığında peptid bir hormon 
olan hepsidin hem demir emilimini azaltmakta hem de 
makrofajlardan demir salınımını inhibe etmektedir (18).

Sonuç; ferritin yüksekliği saptandığında inflamatuar 
durumlar ve hepatobiliyer nedenler her iki cinste de 
başlangıçta ele alınmalı, ek olarak erkeklerde vitamin-D 
eksikliği göz önüne alınmalıdır.
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ÖZET
Amaç: Özofagus varisleri siroz hastalarında portal hipertansiyonun ciddi bir sonucudur. Varisleri 
değerlendirmede endoskopi en sık kullanılan yöntemdir. Çalışmamızda kronik hepatit B ve/veya hepatit C’ye 
bağlı karaciğer sirozu olan hastalarda özofagus varislerinin varlığı ve derecesinin öngörülmesinde noninvaziv 
parametreler değerlendirildi.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2009-2015 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji 
Bilim Dalı’nda takip edilen, hepatit B ve/veya hepatit C virüsü nedeniyle karaciğer sirozu tanısı konulan 324 
hasta alındı. Hastaların demografik, klinik, laboratuvar, radyolojik (dalak boyutu, portal ven çapı, portal ven 
akımı) ve endoskopik bulguları retrospektif olarak dosya taraması ile elde edilerek varis ile ilişkisi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 324 hastanın 178 (%54.9)’i erkek, 146 (%45.1)’sı kadın olup yaş ortalaması 57.4±11.2 
(27-87) idi.164’ü kronik hepatit B, 160’ı ise kronik hepatit C’ye bağlı siroz idi. Hastaların 69 (%21.3)’unda 
özofagus varisi saptanmazken, 255 (%78.7) hastada özofagus varisi mevcuttu. 255 hastanın 97 (%29.9)’sinde 
grade 1, 129 (%39.8)’unda grade 2, 29 (%9.0)’unda ise grade 3 özofagus varisi görüldü. Özofagus varisi olan 
ve olmayan gruplar arasında dalak boyutu, portal ven çapı, trombosit sayısı, trombosit sayısı/dalak boyutu 
oranı arasında anlamlı fark bulundu (p=0001). Varis varlığını predikte eden trombosit sayısı/dalak boyutu oranı 
cutoff değeri ≤846 (sensitivite %90, spesifite %91) olarak saptandı. Trombosit sayısı/dalak boyutu oranı 846 ve 
altındaki değerler için varis varlığını göstermedeki pozitif prediktif değeri %97.4 olup negatif prediktif değeri 
%71.5 bulundu.
Sonuç: Sirozlu hastalarda özofagial varis varlığını yüksek sensitivite ve spesifitesi ile predikte edebilecek bir 
parametre olarak  trombosit sayısı/dalak boyutu oranı  yeni ve non-invaziv bir belirteç olarak kullanılabilir.
Anahtar Sözcükler: Siroz;  Portal hipertansiyon; Özofagus varisi; Non- Invaziv belirteç 

ABSTRACT
Aim: Esophageal varices are a serious consequence of portal hypertension in patients with liver cirrhosis. 
Endoscopy is the most commonly used method for the evaluation of esophageal varices. The aim of this study 
is to evaluate non- invasive predictors of presence and size of esophageal varices in chronic hepatitis B or C 
positive liver cirrhosis patients.
Material and Methods: 324 cirrhotic patients with hepatitis B or C who applied to Gastroenterology clinic 
of Gaziantep University between the years of 2009-2015 were included in the study. Demographic, clinical, 
laboratory, radiological (spleen size, portal veindiameter, portal flow), and endoscopic (presence and size 
of esophageal varices) findings were obtained from the patients files as retrospectively. The relationship 
between presence of varices and laboratory/radiological findings were assessed.
Results: A total of 324 patients were included. The mean age was 57.4±11.2 years; 178 (54.9%) were men, and 
146 (45.1%) women. 164 patients were chronic hepatitis B related cirrhosis and 160 were chronic hepatitis 
C related cirrhosis. Esophageal varices were present in 255 (78,7%) patients and in 69 patients (21.3%) had 
no esophageal varices. Out of 255 patients, 97 (29.9%) had grade 1, 129 (%39.8) grade 2, 29 (%9) grade 3 
varices. Spleen size, portal vein diameters, platelet count and platelet count/spleen size ratio had statistically 
significant difference in varices group when compared with the non-varix group (p=0001). In the estimation 
of varices; cut off value of  platelet count/spleen size ratio was found as  ≤846 with sensitivity of 90 %, and 
specificity of 91 %, positive and negative predictive values of 97,4% and 71,5%, respectively.
Conclusion:The ratio of platelet count / spleen size as a parameter with high sensitivity and specificity which 
can predict the presence of esophageal varices in patients with cirrhosis, can be used as a new and non-
invasive marker.
KeyWords: Cirrhosis; Portal hypertension; Esophageal varix; Non-Invasive marker
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KONDUK ve ark 
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GİRİŞ
Karaciğer sirozu, hepatosellüler nekroz ve inflamasyon 
süreci ile birlikte hücreler arası matriks materyalinin 
aşırı artmasıyla oluşan, yaygın fibrozis ve nodül 
oluşumu ile karakterize ilerleyici bir karaciğer 
hastalığıdır (1). Siroz, klinikte hepatosellüler yetersizlik 
ve portal hipertansiyon (PHT) bulgularıyla seyreden 
ölümcül bir tablodur (2).  Portal hipertansiyon, portal 
basıncın 6-10 mmHg üzerine çıkması ya da vena porta-
hepatik ven basınç gradientinin 5 mmHg üzerine 
çıkması şeklinde tanımlanabilir. Yukarıda tanımlanan 
bu gradientin 10-12 mmHg üzerine çıktığı durumlarda 
özofagus varis kanaması gibi mortal komplikasyonlar 
dahil gelişebilmektedir (3). 

Endoskopik ve farmakolojik tedavilerdeki gelişmelere 
rağmen, özofagus varis kanamasına bağlı mortalite 
oranları %10-20  civarında seyretmektedir (3). 
Güncel kılavuzlar sirozlu hastalarda tanı anında 
özofagus varisleri açısından tarama yapılmasını 
önermekte olup tavsiye edilen güncel yöntem 
endoskopik değerlendirmedir (4). Özofagus 
varislerinin değerlendirilmesinde endoskopik inceleme 
önerilmekle birlikte invaziv karakterde bir işlem olan 
endoskopi sırasında nadir de olsa minör veya majör 
bazı komplikasyonlar görülebilmektedir. Endoskopi 
komplikasyonları hem sedasyon için kullanılan ilaç ve 
tekniklere hem de endoskopi sırasında endoskopun 
kendisinin oluşturduğu travmatik etkilere bağlı olarak 
meydana gelebilir. Sedasyon amacıyla kullanılan 
intravenöz ilaçların etkisine bağlı flebit, sedasyona aşırı 
duyarlılık veya anaflaksiye bağlı sistemik etkiler veya 
solunum durması yanında  genel anesteziyle yapılan 
işlemlerde, üst solunum yolunda oluşan travmalar dahil 
lokal veya sistemik olmak üzere,  birçok morbid veya 
mortal yan etki gözlemlenebilmektedir.  Endoskopun 
kendisine bağlı perforasyon, kanama, aspirasyon, 
retrofarengeal hematom gibi komplikasyonlar ise, nadir 
olmakla birlikte komplikasyonların en korkulanlarından 
olup  önemli bir oranda mortal seyredebilmektedir (5). 
Üst gastrointestinal sistem endoskopisine ait yukarıda 
sayılan bu yan etkilere maruziyeti önlemek amacıyla,  
son zamanlarda klinik, radyolojik ve laboratuvar 
parametreler  gibi non-invaziv yöntemleri kullanarak 
özofagus varislerinin tespit edilebilmesi için çalışmalar 
yapılmıştır (6-8). Sunduğumuz bu çalışmada, Gaziantep 

Üniversitesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji Bilim 
Dalı’nda takipli etiyolojide kronik viral hepatit B ve 
hepatit C olan sirotik evredeki karaciğer hastalarında 
özofagus varisi varlığının ve derecesinin, laboratuvar 
ve ultrasonografik bulgularla non-invaziv olarak tespit 
edilebilirliği amaçlanmıştı.

GEREÇ VE YÖNTEM  
Bu çalışmada, Gaziantep Üniversitesi Gastroenteroloji 
Bilim Dalı’nda 2009-2015 yılları arasında takip edilen, 
kronik hepatit B veya kronik hepatit C’ye bağlı 
karaciğer sirozu tanısı  almış olan hastalar retrospektif 
olarak incelendi. Trombosit sayısını etkileyen ilaç 
alımı, malignite, ciddi kalp akciğer veya böbrek 
hastalığı, trombositopeni yapabilecek hematolojik 
hastalığı (immün trombositopenik purpura, esansiyel 
trombositoz gibi) olan ve splenektomi yapılmış hastalar 
çalışma dışı bırakıldıktan sonra karaciğer sirozu tanısı 
histopatolojik inceleme ve/veya klinik, laboratuar ve 
radyolojik veriler kullanılarak konulan 176 erkek, 148 
kadın toplamda 324 hasta çalışmaya alındı.

Hastaların tanı anındaki demografik özellikleri, 
hematolojik ve biyokimyasal değerleri, etiyolojik 
faktörler, portal sistem ultrasonografi bulguları ve 
üst gastrointestinal sistem endoskopi sonuçları dosya 
taraması ile elde edildi. Portal ven çapı, Radyoloji Ana 
Bilim Dalı’nın rutin olarak yaptığı hepatik arter ile 
portal venin çapraz yaptığı noktada yapılan ölçümle, 
dalak kranio-kaudal uzunluğu ise saptanan en büyük 
ölçüm dikkate alınarak milimetre cinsinden, portal ven 
akım hızının birimi santimetre/saniye olarak belirlendi. 
Asit derecesi ultrasonografik olarak var (hafif, orta ve 
yaygın) ve yok olarak iki kategoride değerlendirildi.
Özofagusta varis mevcudiyeti ve derecesi 
Gastroenteroloji Bilim Dalı endoskopi ünitesinde 
kullanılan Olympus marka özofagogastroduodenoskop 
ile değerlendirildi ve özofagus varisleri Japon 
Portal Hipertansiyon Araştırma Derneği’nin (The  
Japanese Research Society for Portal Hypertension-
RSPH) sınıflandırmasına göre derecelendirildi (9).  
Bu sınıflamaya göre hastaların  özofagus varisleri 
endoskopik olarak renk (beyaz/mavi), kırmızı benek 
varlığı (yok/orta derece/şiddetli), şekil           (düz/büyük 
ve kıvrımlı/çok büyük) ve lokasyon (alt segment/orta 
segment/üst segment) açısından kategorize edildi. 
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Tüm hastalarda asit ve hepatik ensefalopati varlığı ve 
derecesi, bilirubin, albumin ve uluslarası normalizasyon 
oranı (INR) değerleri dikkate alınarak Child-Pugh skoru 
ve sınıflaması belirlendi (10). Milimetre küpteki mutlak 
trombosit sayısı, milimetre cinsinden dalak boyutuna 
bölünerek trombosit sayısı/dalak boyutu oranı elde 
edildi.

Hastaların özofagus varisi,  mevcudiyetine göre "var" 
veya "yok" şeklinde iki gruba ayrılıp,  elde edilen veriler 
iki grup arasında karşılaştırıldı. Ayrıca varis saptanan 
hastalardaki veriler varis derecesine göre analiz edildi.
Çalışma protokolünün amacı, materyal ve metotları, 
gönüllü bilgilendirme metninin gözden geçirilmesi 
sonucunda, Helsinki Deklarasyonu Kararları’na, Hasta 
Hakları Yönetmeliği’ne ve Etik Kurallarına uygun 
olarak tasarlandığına ilişkin Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Etik Kurulu’ndan 10.08.2015 tarihli ve 217 
sayılı etik kurul onay belgesi alındı.

İstatistiksel Analiz
Sürekli değişkenler ortalama standart sapma olarak 
verilirken, kategorik veriler sayı ve yüzde olarak 
ifade edildi. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma 
uygunluk kontrolünde Shapiro-Wilk testi kullanıldı. 
Normal dağılıma sahip değişkenlerin 2 bağımsız 
grup karşılaştırılmasında Student’s t-testi, normal 
dağılıma sahip olmayan değişkenlerin 2 bağımsız grup 
karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. 
Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler Ki-kare 
analizi ile test edildi. Sayısal değişkenlerin tanı koyma 
yeterliğini test etmek ve kesim noktası belirlemek için 
ROC eğrisi uygulandı. İkiden fazla bağımsız grubun 
ortalamalarını karşılaştırmak için tek yönlü varyans 
analizi (One-Way ANOVA) testi kullanıldı. Değişkenler 
arasındaki korelasyon analizinde Spearman korelasyon 
testi kullanıldı. İstatistiksel analizler için SPSS for 
Windows version 22.0 paket programı kullanıldı. 
P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR
Çalışmaya karaciğer sirozu tanısı almış toplam 324 
hasta alındı.  Hastaların demografik, laboratuar ve 
klinik verileri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Hastaların Demografik, Laboratuvar ve Klinik Özel-
likleri (n) (%)

Yaş (Yıl)   (Ort±SS) 57.4±11.2

Cinsiyet 

     E 178 (%54.9)

     K 146 (%45.1)

Etiyoloji 

     HBV 164 (% 50.6)

     HCV 160 (% 49.4)

Varis  

     YOK 69 (%21.3)

     GRADE 1 97 (%29.9)

     GRADE 2 129 (%39.8)

     GRADE 3 29 (%9.0)

Portal Hipertansif Gastropati

     YOK 70 (%21.6)

     VAR 254 (%78.4)

Asit 

    YOK 221 (%68.2)

    VAR 103 (%31.8)

Hepatik Ensefalopati 

     YOK 201 (%62)

     VAR 123 (%48)

     Child Skoru 7.2±2.5

Child Sınıfı

     A 170 (%52.5)

     B 94 (%29)

     C 60 (%18.5)

Dalak Boyutu (mm) 153.9±27.6

Portal Ven Çapı (mm) 12±2

Portal Ven Akım Hızı (cm/sn) 16.1±3.8

Lökosit (mm3) 5180±2005

Nötrofil (mm3) 3189±1544

Lenfosit (mm3) 1320±807

Hemoglobin (gr/dl) 12.5±2

Trombosit (mm3) 98120±43840

PT (sn) 16±3.6

INR 1.29±0.26

AST (U/L) 58.2±34.7

ALT (U/L) 41.5±30.3

Total Bilirubin (mg/dl) 1.83±1.91

Albumin (gr/dl) 3.42±0.64

HBV: Hepatit B virüsü,  HCV: Hepatit C virüsü,  PT: protrombin 
zamanı, INR:International Normalized Ratio, AST: aspartat amino-
transferaz , ALT: alanin aminotransferaz
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201 hastada (%61) hepatik ensefalopati yoktu, 95 
hastada (%29.3) evre 1-2, 28 hastada (%8.6) evre 
3-4 hepatik ensefalopati saptandı. Erkek ve kadın 
hastalarda özofagus varis oranı açısından anlamlı 
düzeyde  istatistik farklılık tespit edilmedi (p=0.107). 
HBV ve HCV’li hastalar arasında da özofagus varis 
varlığı açısından anlamlı düzeyde istatistik farklılık 
gözlenmedi (p=0.573).Varisi olan hastalarda yaş 
ortalaması56.7±11.3yıl, varis olmayan hastalarda 
ise 59.9±10.4yıl olup aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu (p=0.036). Varisi olan hastaların 
%36.9’unda asit saptanırken,  varis olmayan hastaların  
%13’ünde asit saptandı ve fark istatistiksel olarak 
anlamdı bulundu (p=0.001). Özofagus varisi, hafif 
düzeyde asiti olan 8 hastada ve belirgin düzeyde asiti 
olan 1 hastada saptanmadı. Özofagus varis görülme 
oranı Child A’da %68.8, Child B’de % 87.2, Child C’de 
%93.3 olup gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlıydı 
(p=0.001) (Tablo 2). 

Tablo 2: Özofagus varisi olanlar ve olmayanlarda yaş, cinsiy-
et, etiyoloji, klinik bulgular ve Child evresinin karşılaştırılması

Özofagus varisi olan ve olmayan hastalar arasında tam 
kan sayımı ve bakılan biyokimyasal parametler arasında 
lökosit, nötrofil, lenfosit, trombosit, MCV, AST, GGT, 
total bilirubin, albumin düzeyleri arasında istatiksel 
anlamlı fark bulunurken (p<0.05); hemoglobin, MPV, 
ALT, ALP, total protein düzeyleri arasında ise fark yoktu 
(p>0.05) (Tablo 3).

Tablo 3: Özofagus varisi olanlar ve olmayanlarda laboratuar 
bulgularının karşılaştırılması

MCV: mean corpuscular volume,  MPV: mean platelet volume,  
PT: protrombin zamanı, INR:International Normalized Ratio, AST: 
aspartat aminotransferaz , ALT: alanin aminotransferaz, ALP: alkalen 
fosfataz, GGT: gama glutamil transpeptidaz

Özofagus varisi olan hasta grubunda; ortalama 
dalak boyutu, portal ven çapı, portal ven akım hızı, 
trombosit sayısı/dalak boyutu oranı varis olmayan 
gruba göre anlamlı derecede farklıydı (p=0.001) (Tablo 
4). Özofagus varis derecesine göre hasta grupları 
arasındaki ortalama dalak boyutu; grade 1 varisi olan 
hasta grubu ile grade 2 varisi olan hasta grubu hariç 
diğer tüm gruplar arasında farklı saptandı (p=0.0001). 

Demografik ve klinik 
özellikler
n (%)

Özofagus 
varisi yok
(n=69)

Özofagus 
varisi var
(n=255)

P

Yaş (Yıl) (Ort±SD) 59.9±10.4 56.7±11.3
0.036

Cinsiyet 

     E 32 (%46.4) 146 (%57.3)
0.107

     K 37 (%53.6) 109 (%42.7)

Etiyoloji 

     HBV 37 (%53.6) 127 (%49.8)
0.573

     HCV 32 (%46.4) 128 (%50.2)

Asit  

    YOK 60 (%87) 161 (%63.1)
0.001

    VAR 9 (%13) 94(%36.9)

Ensefalopati 

     YOK 63 (%91.3) 138 (%54.1)

0.001     VAR 6 (%8.7) 117 (%45.9)

Child Skoru (Ort±SD) 5.8±1.5 7.5±2.6

Child Sınıfı 

     A 53 (%76.8) 117 (%45.9)

0.001     B 12 (%17.4) 82 (%32.1)

     C 4 (%5.8) 56 (%22)

Portal Hipertansif  Gastropati

     YOK 42 (%60.8) 28 (%11)
0.001

     VAR 27 (%39.2) 227 (%89)

E: erkek,  K:kadın, HBV: Hepatit B virüsü,  HCV: Hepatit C virüsü,  
Ort±SD: ortalama ± standart sapma, 

Laboratuvar 
değerleri
(Ort±SD)

Özofagus 
varisi yok
(n=69)

Özofagus 
varisi var
(n=255)

P

Lökosit (mm3) 5926±2006 4978±1960 0.001

Nötrofil (mm3) 3600±1620 3078±1507 0.001

Lenfosit (mm3) 1586±585 1248±803 0.001

Hemoglobin (gr/
dl)

12.9±1.9 12.4±2.1 0.074

Trombosit (mm3) 149956±43421 84094±31810 0.001

MCV (fl) 87.6±9.8 91.4±9.1 0.003

MPV (fl) 9.8±1.5 9.9±1.3 0.791

AST (U/L) 50±35 60±34 0.007

ALT (U/L) 36±22 43±32 0.124

Total Protein 
(gr/dl)

7.4±0.7 7.2±0.8 0.175

Albumin (gr/dl) 3.7±0.6 3.3±0.6 0.001

Total Bilirubin 
(gr/dl)

1.2±0.8 2.1±1.8 0.001

ALP (U/L) 119±52 128±56 0.220

GGT (U/L) 58±41 75±60 0.015

PT (sn) 14.6±2.5 16.3±3.8 0.001

INR 1.1±0.1 1.3±1.1 0.001
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Tablo 4: Özofagus varisi olanlar ve olmayanlarda ultrasono-
grafi bulguları ve trombosit sayısı/dalak boyutu oranının 
karşılaştırılması

Ort±SD: ortalama ± standart sapma

Dalak boyutu grade 1 varisi olan hiçbir hastada 110 
mm’nin, grade 2 varisi olan hiçbir hastada 120mm’nin, 
grade 3 varisi olan hiçbir hastada 130 mm’nin altında 
değildi. Özofagus varis derecesine göre hasta grupları 
arasındaki ortalama trombosit sayısı; grade 2 varisi olan 
hasta grubu ile grade 3 varisi olan hasta grubu hariç 
diğer tüm gruplar arasında farklı bulundu (p=0.0001). 
Özofagus varis derecesine göre hasta grupları 
arasındaki ortalama trombosit sayısı/dalak boyutu 

oranı; grade 2 varisi olan hasta grubu ile grade 3 varisi 
olan hasta grubu hariç diğer tüm gruplar arasında farklı 
bulundu (p=0.0001) (Tablo 5). 
Özofagus varis varlığında anlamlı olan veriler içerisinde 
varis varlığını göstermede özellikle trombosit sayısı, 
dalak boyutu ve trombosit sayısı/dalak boyutu oranının 
sensitivite ve spesifitesinin yüksek olduğu bulundu 
(Tablo 6). Trombosit sayısı/dalak boyutu oranının  846 
ve altındaki değerler için varis varlığını göstermedeki 
pozitif prediktif değeri %97.4 saptanırken negatif 
prediktif değeri %71.5 olarak hesaplandı.

Özofagus varis derecesi ile; dalak boyutu, portal ven 
çapı, portal ven akım hızı, Child skoru, trombosit sayısı, 
trombosit sayısı/dalak boyutu arasında Spearman 
korelasyon analizi yapıldı. Varis derecesi ile dalak 
boyutu (r=0.490; p<0.001); portal ven çapı (r= 0.460; 
p<0.001); Child skoru (r=0.387; p<0.001) arasında 
pozitif yönde orta düzeyde korelasyon bulundu. Varis 
derecesi ile portal ven akım hızı (r=-0.292; p<0.001); 
trombosit sayısı (r=-0.597; p<0.001); trombosit sayısı/
dalak boyutu oranı (r= -0.625; p<0.001) arasında negatif 
yönde orta düzeyde korelasyon olduğu saptandı.

Ultrasonografi 
bulguları
(Ort±SD)

Özofagus 
varisi yok
(n=69)

Özofagus 
varisi var
(n=255)

p

Dalak Boyutu (mm) 132.2±12.2 159.8±26.9 0.001

Portal Ven Çapı (mm) 10.3±1.6 12.5±1.8 0.001

Portal Ven Akım Hızı
(cm/sn)

17.7±3.6 15.6±3.7 0.001

Trombosit Sayısı/
Dalak Boyutu oranı

1138±384 549±254 0.001

Dalak boyutu ve 
Trombosit sayısı
(Ort±SD)(min-max) 

VARİS DERECESİ P

YOK GRADE 1 GRADE 2 GRADE 3

0.0001Dalak Boyutu
(mm)

132.2±17.2   
(100-200)

153.1±25.6   
(110-260)

161.0±25.5   
(120-280)

176.8±29.7   
(130-250)

Trombosit Sayısı
(103/mm3)

149±43   
(23-278)

98±34   
(340-152)

75±27   
(230-173)

73±26  
 (23-125) 0.0001

Trombosit Sayısı/
Dalak Boyutu Oranı

1138±384   
(115-2306)

670±284   
(200-2100)

483±202   
(100-1330)

438±201    
(104-822) 0.0001

Tablo 5: Varis Derecesine Göre Dalak Boyutu, Trombosit Sayısı, Trombosit Sayısı/Dalak 
Boyutu Oranı

  Ort±SD: ortalama ± standart sapma
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TARTIŞMA
Karaciğer sirozunda, portal hipertansiyona bağlı 
olarak asit, splenomegali, portal sisteme ait kollateral 
vasküler oluşumlar  ve portal hipertansif gastropati 
gelişebilir (11). Özofagus varisi, portal hipertansiyonun 
bulgularından bir tanesidir. Karaciğer sirozlu hastalarda 
yıllık özofagus varis insidansı yaklaşık olarak %5-8, 
prevalansı %60-80 ve varis kanaması mortalitesi %17-
57 arasındadır (12-14). Dolayısıyla özofagus varis 
kanaması siroz hastalığının en önemli mortalite ve 
morbidite nedenlerindendir (15).

Özofagus varislerinin tanısında üst gastrointestinal 
sisteme ait endoskopik inceleme en sık kullanılan 
yöntemdir. Siroz hastalarında özofagus varislerinin %25-
35’inde kanama gelişir ve diğer gastrointestinal sistem 
kanama sebeplerine göre daha mortal bir seyir gösterir 
(16,17). Her bir aktif varis kanaması, 6 haftalık dönemde 
%20’nin üzerinde ölüm ile sonuçlanırken ilk kanama 
döneminden itibaren 1 yıl içinde %70 tekrar kanama 
riski vardır (3). Tüm siroz hastalarına ilk tanı aldıklarında 
üst gastrointestinal endoskopik inceleme önerilmekte 
ve varis saptanan hastalarda kanama gelişmeden önce 
profilaktik olarak non-selektif betabloker kullanımı ve/
veya endoskopik bant ligasyonu uygulanmaktadır (18-
20). Bununla birlikte Child A sirozda gastroözofageal 
varis varlığı %45 civarındayken, Child C’de %85-90 
civarındadır (21). Bu nedenlerle siroz tanısı anında 
yapılması önerilen endoskopilerin bir kısmında varis 

saptanmayacağından endoskopi ünitelerinin iş gücü 
ve hasta bakım maliyetlerinde artış görülebilmektedir. 
Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı özofagus varis 
varlığı ve derecesi açısından endoskopiye alternatif 
tanı yöntemleri araştırılmış ve sadece kanama için 
yüksek risk grubundaki hastalar endoskopiye refere 
edilmeye çalışılmıştır (22,23). Çeşitli çalışmalarda 
klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları gibi non-
invaziv testler kullanılarak özofagus varislerinin varlığı 
ve derecesinin prediktif değerleri araştırılmıştır 
(6,7,8,24,25,26).

Çalışmamızda etyolojide HBV veya HCV’nin ol
duğu 324 siroz hastasında özofagus varislerinin 
klinik, laboratuar, ultrasonagrafik bulgularla tespit 
edilebilirliği araştırıldı. Varis olan ve olmayan hastalar 
arasında cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu. HBV 
veya HCV etiyolojisine sahip sirozlu hastalardaki varis 
varlığı birbirinden farklı değildi. Farklı etiyolojideki 
kronik karaciğer hastalıklarının son evresi olan 
siroz bir kez oluştuktan sonra klinik veya patolojik 
tablolar neredeyse birbirinin aynısı olarak karşımıza 
gelmektedir.  Bu nedenle çalışmamıza sadece HBV ve/
veya HCV’ye bağlı sirozlu hastalar dahil edilmiş olmakla 
beraber  diğer etiyolojilere sahip siroz hastalarında  da 
varis varlığı açısından diğer etiolojik nedenlere bağlı 
sirozlulardan farklılık göstermeyeceği  öngörülebilir.
Konu ile ilgili literatürde, portal hipertansiyonun non-
invaziv tanısının araştırılması için Cales ve arkadaşlarının 
yapmış olduğu çalışmada, portal hipertansiyon ve 

Non invaziv parame-
treler

Cut off value AUC* %95 CI** Sensitivite
%

Spesifite
%

P

Dalak Boyutu (mm) >145 0.825 0.780- 0.865 64 85 0.0001

Trombosit Sayısı(103/
mm3)

≤125 0.907 0.870-0.937 91 84 0.0001

Trombosit/Dalak 
Boyutu Oranı

≤846 0.919 0.883-0.946 90 91 0.0001

Portal Ven Çapı (mm) >11 0.808 0.761-0.849 73 76 0.0001

Portal Ven Akım Hızı 
(cm/sn)

≤15 0.687 0.633-0.737 56 75 0.0001

Child Skoru >5 0.701 0.648-0.750 69 62 0.0001

Tablo 6. Özofagus varisi varlığını göstermede non invaziv parametreler için ROC analizi

*Eğri altında kalan alan,   **Güven aralığı
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özofagus varislerinin indirekt göstergeleri olan asit, 
portal ven çapı, dalak uzunluğu, ortalama ve maksimum 
portal ven akımı ölçümlerinin faydalı olabileceğini öne 
sürülmüş  ve bu parametrelerden dalak çapına ait 
ölçümlerin özofagus varisleri için bağımsız bir prediktif 
marker olduğunu yayınlanmıştır(28). Yaptığımız 
çalışmada  dalak boyutu ile özofagus varis varlığı arasında 
anlamlı ilişki tespit edilmiş olup özofagus varis derecesi 
ile dalak boyutu arasında pozitif yönde orta düzeyde 
korelasyon dikkati çekmiştir. Varis varlığını predikte 
etmede, dalak boyutu cut-off değeri >145 mm olarak 
belirlenmiş olup bu cut-off değerinin sensitivitesi %64, 
spesifitesi ise  %85 olarak bulunmuştur. Dalak boyutu, 
grade 1 varisi olan hiçbir hastada 110 mm’nin, grade 
2 varisi olan hiçbir hastada 120mm’nin, grade 3 varisi 
olan hiçbir hastada 130 mm’nin altında kalmamıştır. 
Sarwar ve arkadaşları, siroz tanısı almış hastalarda 
özofagus varislerinin ultrasonografik, biyokimyasal 
ve hematolojik prediktörlerini tanımlamak amacı ile 
yaptıkları bir çalışmada serum albumin düzeyinin 2,95 
gr/dl’den, trombosit sayısının 88.000/mm3’ ten düşük 
olması ve portal ven çapının 11 mm üzerinde olmasının, 
bu hastalarda yüksek dereceli varis mevcudiyeti 
ihtimali açısından istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
bildirmişlerdir (29). Prihatini ve arkadaşları, noninvaziv 
parametreleri kullanarak özofagus varislerinin 
araştırılması amacı ile varis kanama öyküsü olmayan 
47 sirotik hastada yapmış oldukları bir çalışmada, 
hastalara üst gastrointestinal sistem endoskopisi 
yapılmış ve hastaların %76,6’sında özofagus varisi 
varlığını ortaya koymuşlardır (30). Hematolojik ve 
ultrasonografik parametreler değerlendirildiğinde, 
trombosit sayısı 82000/mm3 (%90,9 sensitivite; %41,7 
spesifite), portal ven çapı11.5 mm (%75 sensitivite; 
%54,5 spesifite) ve anteroposterior dalak çapı 10.3 
cm (%83,3 sensitivite; %63,6 spesifite) değerlerinin 
karaciğer sirozunda özofagus varisleri için prediktif 
faktörler olduğunu ve bu verilerin sonucunda trombosit 
sayısı, portal vençapı ve dalak uzunluğunun özofagus 
varislerinin saptanmasında noninvaziv parametreler 
olarak kullanılabileceği sonucuna varmışlardır. Bizim 
çalışmamızda siroz hastalarında özofagus varis varlığını 
predikte eden trombosit sayısı cut-off değeri ≤125000/
mm3 olarak belirlenmiş olup bu değerin sensitivitesi 
%91, spesifitesi ise  %84 olarak belirlenmiştir. 
Çalışmamızda varis derecesi ve trombosit sayısı açısında 

korelasyon analizi yapıldığında, özofagus varis derecesi 
ile trombosit sayısı arasında negatif yönde orta düzeyde 
bir korelasyon varlığı olduğu dikkati çekti. Vasküler 
akım hızları açısından yapılan analizde ise, varisi olan 
ve olmayan hastalar arasında, portal ven çapı ve portal 
ven akım hızı açısından anlamlı düzeyde farklılık tespit 
edildi. Varis varlığını göstermek açısından  portal ven 
çapı cut-off değerinin >11 mm olduğu durumlarda  %73 
sensitivite ve %76 spesifite ile, portal ven akım hızı 
cut-off değeri ≤15 cm/sn olduğu durumlarda ise, %56 
sensitivite ve %75 spesifite ile varis varlığının tespit 
edilebileceği ortaya kondu.

Mangone ve arkadaşları, 87 kompanse sirozlu hastada 
yaptıkları çalışmada trombosit/dalak oranı <936 
değerinin varis varlığını göstermede %64.5 sensitivite, 
%64.3 spesifiteye sahip olduğunu, pozitif prediktif 
değerinin %50 ve negatif prediktif değerinin ise %76.6 
olduğunu bildirmiştir(25). Başka bir çalışmadaysa,  
siroz tanılı 125 hastada trombosit sayısı/dalak boyutu 
oranının 1010’dan küçük olması %72 sensitivite ve 
spesifite ile özofagus varislerinin varlığını gösterdiği 
bildirilmiştir (31). 

Sunduğumuz çalışmamızda, varisi olan ve olmayan 
hastalar arasında ortalama trombosit sayısı/dalak 
boyutu oranı, anlamlı olarak farklılık göstermekteydi. 
Trombosit sayısı/dalak boyutu oranının özofagus 
varisini predikte etmedeki cut-off değeri,  ≤846 olarak 
hesaplanmış olup, belirlediğimiz bu parametrenin 
yukarıda verilen değerde özofagus varis varlığını 
göstermedeki sensitivitesi %90, spesifitesi ise %91 
olarak bulundu. Ayrıca trombosit sayısı/dalak boyutu 
oranının 846 ve altındaki değerler için varis varlığını 
göstermedeki pozitif prediktif değerinin %97,4 negatif 
prediktif değerinin ise %71,5 olduğu saptanarak bu 
parametre ile özofagus varis derecesi arasında  orta 
düzeyde negatif bir korelasyon gösterdiği ortaya 
konmuştur. 

SONUÇ
Sonuç olarak  bu çalışmada, siroz hastalarında özofagus 
varislerinin varlığını endoskopi gibi invaziv bir yöntem 
kullanmadan yüksek sensitivite ve spesifite ile predikte 
ettiren yeni bir belirteç olarak trombosit sayısı/dalak 
boyutu oranının kullanılabileceğini, belirlediğimiz cut-
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off değeri ile birlikte  kullanıldığında özofagus varis 
varlığının araştırılmasında endoskopik değerlendirme 
ihtiyacının, maliyetin ve bunlarla ilişkili zaman kaybının  
azalıp  hasta konforunun artacağını düşünmekteyiz. 
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Bu çalışmayı hazırlayan yazarlar arasında çıkar çalışması 
yoktur ve çalışmanın yapılması sırasında herhangi 
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ÖZET
Amaç: İleri evre/reküren over kanseri nedeniyle sitoredüktif cerrahi ve Hipertermik İntraperitonyal Kemotera-
pi (HIPEC) uyguladımız hastalardaki peroperatif morbidite ve mortaliteyi araştırdık.
Yöntem: Ocak 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında HIPEC uyguladığımız hastaların elektronik dosyaları ve takip-
leri retrospektif olarak incelendi. 
Bulgular: Nihai patolojisi musinöz apandiks tümörü gelen 1 vaka dışlandığında peritonyal karsinomatozis ne-
deniyle toplam 18 hastaya ileri cerrahi ve HIPEC uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 54,6 (aralık, 22-76 yaş) 
idi. Median preoperatif CA125 değeri 64 U/ml (aralık, 6-4756 U/ml) idi. 3 hasta rekürens nedeniyle, 15 hasta 
(11 interval, 4 first-look cerrahi) ise primer olarak opere edildi. Hastaların hepsine peritonektomi prosedürü, 
4 hastaya ise beraberinde barsak rezeksiyonu uygulandı. Ortalama operasyon süresi 323,5 dakika (aralık, 180-
495 dakika) idi. En sık gözlenen dahili morbidite, kan transfüzyonu (83.3%, 15/18); cerrahi morbidite ise  yara 
yeri enfeksiyonu (%16.6, 3/18) bulundu. Hastaların ortalama hastanede yatış süresi 10,3 gün (aralık, 5-32 gün) 
idi. Peroperatif mortalite gözlenmedi.
Sonuç: HIPEC, yoğun bakım koşulları iyi olan ve multidisipliner kliniklerde uygulandiğında peroperatif ciddi 
morbidite ve mortaliteye neden olmayan bir yöntemdir.

Anahtar Sözcükler: HIPEC; Peroperatif; Morbidite. 

ABSTRACT
Objective: We investigated peroperative morbidity and mortality in patients who underwent cytoreductive 
surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) for advanced stage/recurrent ovarian 
cancer.
Methods: Between January 2016 and December 2018, electronic files and follow-up of patients who 
underwent HIPEC were reviewed retrospectively.
Results: After one case of mucinous appendiceal tumor was excluded, a total of 18 patients underwent 
advanced surgery and HIPEC due to peritoneal carcinomatosis were detected. The mean age of the patients 
was 54.6 years (range, 22-76 years). The median preoperative CA125 value was 64 U/ml (range 6-4756 U/
ml). Fifteen patients (11 interval surgeries, 4 first-look surgeries) were operated primarily while 3 patients 
were operated due to recurrent disease. Peritonectomy procedure was performed in all patients and bowel 
resection was performed in 4 patients. The mean operative time was 323.5 minutes (range, 180-495 minutes). 
The most common medical morbidity was blood transfusion (83.3%, 15/18) while most common surgical 
morbidity was wound infection (16.6%, 3/18). The mean length of hospitalization was 10.3 days (range, 5-32 
days). No peroperative mortality was observed.
Conclusion: HIPEC is a method that does not cause severe morbidity and mortality when well intensive care 
conditions are applied in multidisciplinary clinics.

Keywords: HIPEC; Peroperative; Morbidity.
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HİPERTERMİK İNTRAPERİTONYAL KEMOTERAPİ 
(HIPEC) UYGULADIĞIMIZ HASTALARDAKİ 
PEROPERATİF TECRÜBEMİZ

Our Peroperative Experience in Patients who Underwent 
Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (Hipec) For 
Advanced Stage/Recurrent Ovarian Cancer

Oğuzhan KURU1 (0000-0002-4497-7222), Mehmet GÖKÇÜ1 (0000-0002-3187-2317)

Department of Gynecologic 
Oncology, Tepecik Education and 
Research Hospital, Izmir, Turkey.

Oğuzhan KURU, Medical Doctor

Mehmet GÖKÇÜ, Associate Professor

İetişim: 

Medical Doctor Oğuzhan KURU, 

Department of Gynecologic 

Oncology, Tepecik Education and 

Research Hospital, Bornova, Izmir, 

Turkey. 

Tel: +90 505  407 68 68 

e-mail: 

droguzhankuru@yahoo.com

Geliş tarihi/Received: 07.03.2019

Kabul tarihi/Accepted: 08.05.2019

DOI: 10.16919/bozoktip.536793

Bozok Tıp Derg 2019;9(3):65-9
Bozok Med J 2019;9(3):65-9

ORJİNAL ÇALIŞMA 

65



66

INTRODUCTION
Ovarian cancer (OC) represents the fifth most common 
cause of cancer-related death for women and is the 
most frequent cause of death from gynecological 
malignancies in the industrialized countries (1). Overall 
prognosis is poor with the five-year survival rate is only 
%30. This is related to absence of the screening tools in 
OC and %75 of patients are detected at advanced stage. 
At the time of diagnosis, disease mainly spreads to 
serosal surfaces, but also lymph nodes and parenchymal 
metastases could be seen. The standard treatment of 
primary OC is comprehensive cytoreductive surgery 
(CRS) and systemic chemotherapy. Despite these 
efforts most of the patients recur (1,2). 

Since twenty years, comprehensive CRS combined with 
Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) 
for the management of some rare peritoneal surface 
malignancies (PSM) like pseudomyxoma peritonei  
or mesothelioma and also for selected patients with 
colorectal carcinomatosis are accepted as standard 
of care (3-5). But in the issue of epithelial ovarian 
cancer (OC) data are conflicting. Although some data 
suggested benefit of CRS and HIPEC in selected group 
of OC, most of the literature could not show its survival 
advantage besides reporting high morbidity and 
mortality (6-8).

In our study; we investigated peroperative morbidity 
and mortality in patients who underwent CRS and 
HIPEC for advanced stage/recurrent ovarian cancer.

MATERIALS AND METHODS
In this retrospective, single-center, descriptive study; 
records of the patients between January 2016 and 
December 2018 who underwent CRS and HIPEC 
for the indication of peritoneal carcinomatosis (PC) 
were detected at the Department of Obstetrics and 
Gynecology, Tepecik Research and Teaching Hospital. 
All the patients had provided written informed consent. 
File charts, follow-up reports, pathology and laboratory 
results, consultations were reviewed. Collected data 
included patient’s age, preoperative serum CA 125 
level, operative procedure, HIPEC procedure, final 
pathologic diagnosis, peroperative morbidity and 
mortality. To exclude bias, the cases which were 

operated by the same gyne-oncologist (Dr.Mehmet 
Gökçü) were chosen for the analysis. Peroperative 
period was defined as the time within 2 months after 
the operation was performed. CRS was distinguished 
as 1-Primary surgery: This was also as subdivided as 
“first look”, if the patient has not received peroperative 
chemotherapy or “interval surgery”, if the patient has 
received neo-adjuvant 3-4 cycles of chemotherapy 
2-Recurrent surgery: If the disease has recurred in more 
than 6 months of time after the CRS and standard first-
line systemic chemotherapy was done. The assessment 
of the completeness of the cancer resection was 
performed with the CC-score: CC-0 correspond to no 
macroscopic residual disease, CC-1 to residual tumour 
nodules less than 2.5 mm, and CC-2 to residual tumour 
nodules more than 2.5 mm (9).

Patients whose final pathologic diagnosis were non-
epithelial ovarian cancer were excluded from the 
study. Survival analysis was not done as this was not 
the aim of the study. 

RESULTS
After one case of mucinous appendiceal tumor was 
excluded, a total of 18 patients underwent advanced 
surgery and HIPEC due to peritoneal carcinomatosis 
was detected. The mean age of the patients was 54.6 
years (range, 22-76 years). The median preoperative 
CA125 value was 64 U/ml (range 6-4756 U/ml). Fifteen 
patients (11 interval surgeries, 4 first-look surgeries) 
were operated primarily while 3 patients were 
operated due to recurrent disease. Peritonectomy 
(either on upper or lower abdomen) procedure was 
performed in all patients and bowel resection was 
performed in 4 patients. Of these bowel resections, 
only one anastomosis was performed. The mean 
operative time was 323.5 minutes (range, 180-495 
minutes). Following maximal effort at comprehensive 
surgery, 77.7% of patients (14/18) were considered 
a CC-0 resection, and 22.2% of patients (4/18) were 
considered a CC-1. 
Open technique was used in all HIPEC procedures with 
a median duration of
90 minutes (range, 60-120 min), with median 
intraperitoneal temperatures
of 42 oC (range, 40-42 oC). Paclitaxel was the drug most 
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commonly preferred during HIPEC (%55.5, 10/18).  
Mean overall and intensive care unit hospitalization 
times were 10.3 (range, 5-32 days) and 1.5 days (range, 
1-6 days), respectively.

In the peroperative period, the most common medical 
morbidity was blood transfusion (%83.3, 15/18) 
followed by electrolyte disturbance (%72, 13/18) 
while most common surgical morbidity was wound 
infection (%16.6, 3/18). No peroperative mortality was 
observed. Descriptive data of the study cohort was 
shown in Table 1.

DISCUSSION
Ovarian cancer is the leading cause of death from a 
gynecological cancer in the world (2). The high rate of 
death is contributed to the extra-ovarian spread of the 
disease at the time of diagnosis. Despite the standard 
extensive CRS plus combinated platinum analogue and 
taxane chemotherapy, most of the patients recur and 
die of the disease (10).

In recent decades, HIPEC appeared as a promising 
method in OC treatment due to the peritoneal cavity 
is the main site of the disease spread and peritoneum 
is a resectable organ. In accordance, GOG 172 
demonstrated that as compared with intravenous 
paclitaxel plus cisplatin, intravenous paclitaxel plus 
intraperitoneal cisplatin and paclitaxel improves 
survival in patients with optimally debulked stage III 
ovarian cancer (11). Unfortunately, only %42 of the 
patients in the intraperitoneal group received the 
planned six cycles of therapy. The primary reason 
for discontinuation of intraperitoneal therapy was 
catheter-related complications. Secondarily, more 
patients in the intraperitoneal-therapy group than 
in the intravenous-therapy group had severe or life-
threatening (grade 3 or 4) fatigue, pain, or hematologic, 
gastrointestinal, metabolic, or neurologic toxic effects 
(P≤0.001). To overcome the problems associated 
with multiple course outpatient intraperitoneal 
chemotherapy, could HIPEC be a way out as it was for 
once used immediately after the CRS? In the issues of 
morbidity and mortality, data are conflicting. In their 
systematic review, Hotouras et al. investigated the 
impact of HIPEC in patients with recurrent ovarian 

cancer and found that HIPEC-related morbidity 
(between %13.6-100) was mainly minor and not 
significantly different from that experienced by patients 
who only underwent cytoreduction (12). Similarly, in 
our cohort most of the peroperative morbidities were 
minor and resolved without serious intervention. By 
contrast, in the systematic review made by Chiva et 
al., higher rates of severe surgical morbidity (25% in 
the primary and 19% in the recurrent patients) and 
mortality (ranges of 0–7% in both groups),
were found than those found in the literature, which 
are approximately %10–12 for both primary and 
recurrent disease without HIPEC (13). 

As anastomotic leakage is one of the most common 
reasons  of the mortality in patients with CRS and HIPEC 
was done, authors mostly prefer ostomy although 
there is no evidence that HIPEC for ovarian cancer is 
associated with a higher rate of anastomotic leakage 
than the rate without HIPEC (14). In the study of van 
Driel et al., among the patients who underwent bowel 
resection, a colostomy or ileostomy was performed 
more commonly among patients in the surgery-plus-
HIPEC group (21 of 29 patients [72%]) than among 
those in the surgery group (13 of 30 patients [43%]) (P = 
0.04) (7). Similarly, we performed just one anastomosis 
(%25, 1/4) among patients we resected the bowel. And 
leakage was not observed in that patient.

In our series no mortality was observed but most of 
the patients (%72-80) suffered blood transfusion and 
electrolyte disturbance that required close follow-up 
of the kidney functions but did not require dialysis. 
In the study of Bakrin et al., fifty one patients (8%) 
had postoperative renal insufficiency with 15 patients 
(2%) that developed chronic renal insufficiency and 
6 patients (1%) that required long-term dialysis (15). 
The effect on the kidney functions could be affected 
by the HIPEC procedure (duration, temperature, 
chemotherapy regimen) and the different study 
populations among these studies. 

In conclusion, HIPEC is a method that does not cause 
severe morbidity and mortality when well intensive 
care conditions are applied in multidisciplinary clinics.
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No Age CA125 Indication Surgery Op time 
(min)

Hospital-
ization 
time 
(days)

Morbidity HIPEC

1 63 25 Recurrent peritonectomy+residual omentec-
tomy

215 9 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance

100 mg/m2 taxol, 
42oC, 90 min

2 61 8 Interval tah+bso+total 
omentectomy+peritonectomy+lnd

285 8 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance

100 mg/m2 taxol, 
42oC, 90 min

3 48 698 First look tah+bso+total 
omentectomy+peritonectomy+lnd

330 6 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance

100 mg/m2 taxol, 
42oC, 90 min

4 22 4756 First look tah+bso+total 
omentectomy+peritonectomy+lnd

320 18 Ileus,elevated liver 
enzymes,neuropathy

100 mg/m2 taxol, 
40oC, 90 min

5 63 155 First look tah+bso+low anterior resection+end 
ostomy+total omentectomy+peritone
ctomy+apendectomy+lnd

380 21 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance,wound 
infection,dehiscence

100 mg/m2 taxol, 
42oC, 90 min

6 51 12 Interval tah+bso+total 
omentectomy+peritonectomy+lnd

320 7 Blood transfusion 100 mg/m2 taxol, 
41oC, 90 min

7 43 20 Interval tah+bso+total omentectomy+periton
ectomy+apendectomy+lnd

445 6 Blood transfusion 100 mg/m2 taxol, 
42oC, 90 min

8 56 64 Interval tah+bso+total 
omentectomy+peritonectomy

345 10 Blood transfusion 100 mg/m2 taxol, 
41oC, 60 min

9 66 12 Interval tah+bso+total omentectomy+perito
nectomy+lnd+colon resection+end 
ostomy

465 12 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance

100 mg/m2 taxol, 
42oC, 90 min

10 59 129 Interval tah+bso+total 
omentectomy+peritonectomy+lnd

490 7 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance

100 mg/m2 taxol, 
42oC, 90 min

11 51 520 First look tah+bso+total 
omentectomy+peritonectomy+lnd

240 5 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance

50 mg/m2 cisplatin, 
42oC, 90 min

12 76 24 Interval tah+bso+total 
omentectomy+peritonectomy+lnd

300 9 Blood transfusion,hypoxia 50 mg/m2 cisplatin, 
120 min

13 64 96 Interval tah+bso+total 
omentectomy+peritonectomy

225 7 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance

50 mg/m2 cisplatin, 
42oC, 90 min

14 67 25 Recurrent tah+bso+total omentectomy+periton
ectomy+lnd+splenectomy

180 9 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance

50 mg/m2 cisplatin, 
42oC, 90 min

15 65 6 Interval tah+bso+low anterior rezection+end-
to-end anastomosis+total omentec
tomy+peritonectomy+apendectom
y+lnd

300 32 Electrolyte disturbance,h
ypoxia,atelectesia, wound 
infection,dehiscence

50 mg/m2 cisplatin, 
120 min

16 52 66 Interval tah+bso+total omentectomy+periton
ectomy+lnd+splenectomy+cholecyste
ctomy+total colectomy+end ostomy

495 9 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance,ileus,wound 
hematoma

50 mg/m2 cisplatin, 
41oC, 90 min

17 39 35 Recurrent peritonectomy+residual omentec-
tomy

225 5 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance

50 mg/m2 cisplatin, 
41oC, 90 min

18 38 34 Interval tah+bso+total 
omentectomy+peritonectomy+lnd

265 6 Blood 
transfusion,electrolyte 
disturbance

50 mg/m2 cisplatin, 
41oC, 90 min

TABLE 1. Descriptive data of the study cohort

tah+bso: Total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy
lnd: Lymph node dissection
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ÖZET
Amaç: Genç erişkinlerde görülen iskemik inmeler, tüm inmelerin % 10-15’ini oluşturmaktadır. Bu genç erişkinleri 
hayatlarının en üretken oldukları dönemde engelli bıraktığından aynı zamanda ciddi bir sosyoekonomik yüktür. 
Bu nedenle hastalığı tanıma ve önleme için altta yatan nedenleri araştırmak gerekmektedir. Çalışmamızın amacı, 
genç yaşlarda görülen iskemik inmelerin neden ve sonlanımlarını güncel literatür sonuçlarıyla karşılaştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışma retrospektif olarak, 2014-2017 yılları arasında iskemik inme tanısı almış, 18-50 yaş 
arasındaki hastaları kapsamaktadır. Yaş, cinsiyet, acil servis şikayetleri, fizik muayenedeki nörolojik bulgular 
ve iskemik inme için birlikte bulunan hastalıklar her hasta için kayıt altına alındı. İnme alt tiplerini belirlemek 
için Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) sınıflaması kullanıldı. Hastane sonlanımları modifiye 
Rankin Skalası (mRS) ile değerlendirildi. Grupların karşılaştırmasında Pearson Ki-kare testi kullanıldı. p <0.05 
olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
Bulgular: Dahil etme kriterini karşılayan 34 (%39.1)’ü kadın, 53 (60.9)’ü erkek toplam 87 hasta çalışmaya alındı. 
Hastaların yaş ortalaması 44.41 ± 6.96 (değişim aralığı; 18-50) idi. En sık görülen risk faktörleri hipertansiyon 
(% 55.2) ve dislipidemi (% 52.9) idi. TOAST kriterine göre değerlendirildiğinde en sık alt tip kardiyoembolik (% 
28.7) bulundu. mRS skoruna baktığımızda hastaların % 54’ünün tamamen iyileştiğini görmekteyiz.
Sonuç: Genç ve üretken popülasyonu tehdit ettiğinden, nedenlerinin tespit edilmesi ve inme gelişmeden önce 
tedbir almak, hastalıkla mücadele etmenin en etkili yolu gibi görünmektedir. Irksal farklılıklar her milletin 
detaylı bir araştırma yapmasını gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil Tıp; İnme; Genç erişkin

ABSTRACT
Objective: Ischemic stroke in young adults constitutes about 10-15% of all strokes. It is also a serious 
socioeconomic burden since it leaves these young adults disabled at their most productive years. For this 
reason, it is necessary to investigate underlying causes in order to identify and prevent the disease. The 
purpose of our study was to compare causes and outcomes of ischemic stroke at young age with the results 
available in the literature. 
Methods: The study retrospectively covers patients aged 18 to 50 diagnosed with ischemic stroke between 
2014 and 2017 years. Age, gender, emergency department complaints, neurological findings detected on 
physical examination, and comorbid diseases which were risk factors for stroke were recorded for all patients. 
Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) classification was used for identification of stroke 
subtypes. Hospital outcomes were assessed by the modified Rankin Scale (mRS). Pearson Chi-square test was 
used to compare the groups. p <0.05 was assumed for statistical significance.
Results: A total of 87 patients who satisfied inclusion criteria, 34 female (39.1%) and 53 male (60.9%), were 
included in the study. Mean age of the patients was 44.41 ± 6.96 (range 18-50). The highest risk factors 
were hypertension (55.2%) and dyslipidemia (52.9). When assessed according to TOAST criteria, the most 
frequently detected subtype was cardioembolic (28.7%). When we looked at the mRS scores, 54% of the 
patients were completely cured.
Conclusion: Since it threatens youngs and productive population, identification of etiologies and taking 
precautions before stroke development is the most effective way to fight the disease. Racial differences 
require every nation to conduct a detailed research.

Keywords: Emergency Medicine; Stroke; Young adult
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INTRODUCTION
Stroke is very important due to treatment costs and high 
work power losses as well as due to being the third most 
common cause of death in the world. Stroke in young 
adults may result in disabling consequences for the 
person's life in their most productive times by leaving 
sequelae (1). Therefore, it is important to determine 
and prevent stroke risk factors with epidemiological 
studies. Even though it is more common in the elderly 
population, stroke in young adults (under 50 years of 
age) constitutes about 5-13% of all ischemic stroke 
cases (2-4). Etiological causes and risk factors are 
different in general ischemic stroke population (5,6). 
Usual risk factors for stroke, such as hypertension 
and diabetes, are not common in young adults (5-8). 
However, some other permanent or temporary risk 
factors such as smoking, oral contraceptive usage, 
migraine, trauma, illegal drug use, and pregnancy play 
a more important role in this age group than older 
adults. The major clinical problem in the management 
of young adults with acute stroke is determination of 
the cause. The purpose of this study was to compare 
causes and outcomes of ischemic stroke at young age 
with the results available in the literature.

MATERIALS AND METHODS
Patient Selection
This study was carried out by investigating 
retrospectively the records of patients under the age 
of 50 who were admitted to Emergency Department 
of Rize Recep Tayyip Erdoğan University, Education and 
Research Hospital and diagnosed with ischemic stroke 
between 2014 and 2017. The study was approved 
by the local ethics committee and was planned in 
accordance with the Helsinki Declaration. 

The inclusion criteria were only being under age 50 
and having an ischemic stroke diagnosis. The diagnosis 
of ischemic stroke was made by the presence of focal 
neurological deficits in the patient and by neuroimaging 
(Diffusion Weighted-Magnetic Resonance Imaging 
(DW-MRI)) and identification of ischemic areas in the 
brain. The criteria for exclusion were i) patients with 
hemorrhagic infarcts (subarachnoid hemorrhage, 
intraparenchymal hemorrhage), ii) cerebral venous 
thrombosis, iii) iatrogenic stroke (due to neurovascular 

intervention or coronary angiography procedures), 
iv) patients with transient ischemic attack v) patients 
subjected to cardiopulmonary resuscitation. A 
transient ischemic attack was accepted as a sudden 
focal neurological deficit that resolved within 24 hours 
without any infarct in imaging (9). Eighty seven patients 
satisfying the criteria were included in the study.

Data Collection
All standard risk factors, review of medical records, 
laboratory records and neuroimaging reports were 
collected by accessing electronic health data records 
of our hospital. The following information about each 
patient was saved: Age, gender, complaints when they 
applied to emergency room, neurological sequelae 
detected on physical examination, usage of cigarette, 
alcohol and oral contraceptives, whether they had 
ischemic stroke previously, routine lab tests, brain 
computerized tomography (CT) and DW-MRIs, diseases 
that are risk factors for stroke such as  hypertension, 
diabetes mellitus, dyslipidemia and atrial fibrillation 
(AF), coronary artery disease, congestive heart failure, 
valvular heart disease, cardiomyopathy, and finally, 
hospital outcome (discharge, death). Patients were 
divided into two groups according to their age: Group 
I: 18-35, Group II: 35-50.

Stroke Classification 
In the light of the available data, the patients 
were classified according to the TOAST criteria, 
which includes etiology as well as clinical findings. 
Accordingly, 5 etiological groups were defined: (1) large 
artery atherosclerosis (thrombosis or embolism), (2) 
cardioembolism, (3) small vessel occlusion (lacunar), 
(4) other identified etiologies, (5) the ones a cause 
could not be identified (unknown cause). 

Outcome
The patients were screened from the hospital 
automation system for 3-6 months following their 
application to emergency service and their diagnosis. 
Modified Rankin scale (mRS) was used to evaluate 
morbidity and mortality. Modified Rankin scale (mRS) 
is an assesment test in 0-6 scale that is used to measure 
the degree of disability and dependence in patients 
with stroke or other neurological disorders. According 
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to this scale: 0) no symptoms 1) despite the presence 
of symptoms, there is no meaningful disability (can do 
all the usual tasks of daily life) 2) slight disability (can't 
do some of the activities s/he used to do but does her/
his job without help) 3) moderate disability (although 
s/he needs some help, s/he can walk without help) 4) 
moderate severe disability (can't walk without help, 
can't satisfy her/his physical needs without help) 5) 
severe disability (bedridden, incontinent and requires 
constant nursing care and attention) 6) dead 

Statistical Analysis 
All data obtained in our study were uploaded to SPSS 
16.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) for statistical 
analysis. Continuous variables were expressed as 
average ± standard deviation and non-continuous 
variables as percentages. Pearson Chi square test was 
used because independent and dependent variables 
were categorical in analytical evaluation. Statistical 
significance was accepted as p < 0.05.

RESULTS
Eighty-seven patients who applied to emergency 
service and satisfying the criteria, 34 female (39.1%) 
and 53 males (60.9%), were included in the study. The 
mean age of the patients was 44.41 ± 6.96 (range 18-
50). There was no significant difference between the 
genders. The main risk factors for ischemic stroke were 
shown in Table 1. 

Table 1. Risk factors for ischemic stroke patients

When the risk factors were evaluated to see if there 
is any difference between the genders, we found that 
there was no history of smoking in female patients and 
the only statistical difference was related to smoking (p 
< 0.05) (Table 2). 

Table 2. Distribution of risk factors according to genders

According to TOAST criteria, the most common 
subtypes were cardiembolic (28.7%) and ‘unknown 
cause’ (26.4%) (Table 3).

Table 3. Etiological distribution according to TOAST criteria

Etiological classification was compared by dividing 
the patient groups into two: age 18-35 and age 35-50. 
According to this comparison, there was no statistically 
significant difference between the two groups (p > 
0.05) (Table 4). When the distribution between the 
genders were investigated according to the TOAST 
criteria, there was no statistically significant difference 
between the male and female groups.  

Risk factors                               n %

Smoking 22 25.3

Dyslipidemia 46 52.9

Hypertension 48 55.2

Diabetes 16 18.4

Coronary artery disease            17 19.5

Valvular heart disease               28 32.2

Atrial fibrilation                        11 12.6

Cardiomyopathy 15 17.2

Stroke in Family                        0 0

Previous stroke                          9 10.3

Oral contraceptive                     3 3.4

Alcohol 3 3.4

Other 5 5.7

Risk factors                          Female 
n (%)                                                      

Male   
n (%)                                          

p value

Smoking 0 (0) 22 (41.5)            0.001*

Alcohol 0 (0) 3 (5.7)               0.158

Dyslipidemia 18 (52.9)                          28 (52.8)            0.992

Hypertension 21 (61.8)                        27 (50.9)            0.322

Diabetes 7 (20.6)                            9 (17.0)             0.672

Coronary artery 
disease         

2 (5.9)                           15 (28.3)             0.010

Valvular heart disease           10 (29.4)                       18 (33.9)              0.166

Atrial fibrilation                     5 (14.7)                          6 (11.3)              0.643

Cardiomyopathy 5 (14.7)                         10 (18.9)             0.161

Previous stroke                      3 (8.8)                             6 (11.3)             0.709

Other 3 (8.8)                              2 (3.8)                0.323

TOAST subtypes                                     n %

Large Artery Atherosclerosis                   15 17.2

Cardiembolic 25 28.7

Minor Artery Disease                               16 18.4

Other Specified Causes                              8 9.2

Unknown Causes                                      23 26.4
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Table 4. TOAST classification by age groups

The modified Rankin Scales of the patients were 
evaluated, 47 (54%) as mRS = 0-1, 24 (27.6%) as mRS 
= 2-3, 11 as mRS = 4, 3 as mRS = 5, and 2 as mRS = 
6. No statistically significant difference was observed 
in the comparison of the genders and the age groups 
with mRS.

DISCUSSION
Ischemic stroke is considered a rare event in young 
adults. However, the growing evidence of increased 
stroke incidence in young adults and the devastating 
consequences of stroke sequelae in this population 
has prompted clinicians to investigate risk factors and 
ischemic stroke etiology in young adults. 

The incidence of ischemic stroke at young age is known 
to be 3.4-11.4 per hundred thousand and there are 
reports of more frequent occurrence in males (10-14). 
Khan et al from Qatar, Nayak et al from India, and Kwon 
et al from Korea reported that ischemic stroke was more 
frequent in young men (80% vs. 20%, 76% vs. 24%, and 
75% vs. 25%, respectively) (15-17). In agreement with 
previous studies, we also observed a higher frequency 
of ischemic stroke for males (60.9%) but we couldn’t 
detect a statistically significant difference between the 
genders. 

Regarding the risk factors for ischemic stroke, similar to 
recent studies, hypertension, dyslipidemia, and valvular 
heart diseases constitute the highest incidence of risk 
factors (18,19). Although hypertension was reported 
more frequently in male patients in previous studies, 
it had a higher frequency for female patients but no 
statistically significant difference was observed in the 
present study. Dyslipidemia was reported more in male 

gender, but in our study it was observed equally in 
both of the genders(18.19). Although smoking, which 
is more commonly observed in males, was found to 
be statistically significant for men, none of the female 
patients had smoking habit.

In a study conducted by Kwon et al., 149 young ischemic 
stroke patients were classified according to the TOAST 
criteria and they found large artery atherosclerosis 
20.8%, small vessel diseases 18.1%, cardioembolism 
18.1%, unclassified causes 16.8% and other causes 
26.8% (17). Another study of 164 young ischemic 
stroke patients reported that it was more frequently 
observed in males and the most common etiologic 
group was atherothrombotic (48%) and the second 
cause was unknown cause (32%) (20). In another study 
of 177 patients in India, the most common cause was 
atherothrombotic (24%) and the second cause was 
cardioemboli (17%) (16). Lipska and colleagues reported 
that the most common cause was cardiac arrhythmia 
(25.2%) in a study of 214 young patients with ischemic 
stroke (21). Cardioembolic stroke rate was 30% in the 
study performed by Nedeltchev et al., 34% in the study 
of Rasura et al. and 20% in the report of Jovanovic et 
al (22-24). Our study also supports these findings and 
cardioembolic causes are the most common cause of 
stroke etiology with 28.7% rate. Among the causes of 
cardiembolic stroke, rheumatic heart disease takes 
its place with 14%-47% rate (25-27).  In our study, in 
agreement with previous studies, we determined it 
as 32%. Close follow-up and medication of rheumatic 
heart diseases stand out in the prevention of stroke at 
young age.  

According to the the TOAST criteria, small vessel 
diseases are classified only if subcortical lesions are 
smaller than 15 mm and large vessel atherosclerosis 
is classified if stenosis in the artery is more than 50%. 
Small arterial diseases were 6.8% in Dash et al.'s study, 
8% in Renna et al.'s study, 9.4% in Ozer et al.'s Study, 14% 
in Puatala et al.'s study, 26% in Smajlovic et al.'s report 
and 17% in the study of Cerrato et al (1,5,13,28-30). In 
our case, it is 18.4%. These differences in the studies 
may be due to ethnic and/or regional differences. In a 
study including 440 patients and conducted by Dash et 
al., the 'other specified causes' subtype was reported 

TOAST subgroup        Age 18-35   
(n = 9)
n (%)                                                                      

Age 36-50 
(n = 78) 
n (%)                 

p value

TOAST 1                     2 (22.2)                       13 (16.7)                       0.676

TOAST 2                     4 (44.4)                       21 (26.9)                       0.271

TOAST 3                     0 16 (20.5)                        0.133

TOAST 4                     0 8 (10.3)                         0.313

TOAST 5                     3 (33.3)                       20 (25.6)                       0.620
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to be 17.3% (13).  On the other hand, Smajlovic et al. 
reported rate of this subtype as 9% while Spengos et 
al. reported it as 27%. We calculated the rate of this 
subtype as 9.2% (19, 29). This difference in our work 
may be due to the fact that detailed laboratory tests 
have not been performed for all of our patients. 

In our study, ‘unknown cause’ group was determined 
to be 26.4%.  According to the literature, there 
are publications supporting our work as well as 
contradicting ones. ‘Unknow cause’ etiological 
group rate was reported by Putaala et al. as 33%, by 
Cerrato et al. as 24%, by Tancredi et al. as 27% and by 
Varona et al. as 36% (14, 30, 32, 33). The adequacy 
of the resources of the clinics in which the etiological 
investigation conducted may be considered as the 
reason of different outcomes. 

In a prospective study of 198 young ischemic stroke 
patients, Nedeltchev et al. reported that 68% of patients 
had a 0-1 mRS score, 26% had 2-5 mRS score and 3% 
died within 3 months (22). In our study also, mortality 
rate of the patients was 2.3%.  In a prospective study 
in which 968 patients were evaluated, a functionally 
independent outcome (mRS score = 0-2) was observed 
in 80% of patients (14). In the study performed by Dash 
et al., they observed that 89% of patients had good 
functional outcomes (mRS interval = 0-2) at discharge 
(13). When we looked at our mRS scores, 54% were 
in the mRS range = 0-2 and the rate of return to old 
life was significantly lower than the other two studies.  
This result suggests that the post-stroke patients in our 
country may not be receiving sufficient psychosocial 
and rehabilitation support.  
 
CONCLUSION
Ischemic stroke in young adults has an important 
effect on the affected individuals, their families and 
their societies, as they are affected in an economically 
efficient period of their lives. The etiological differences 
between countries show that there is a need for wide-
ranging and specific studies both in our country and 
worldwide. These studies will clarify the differences 
between the countries and the underlying etiological 
mechanisms, and will lay the groundwork for specific 
approaches to take preventive measures

Limitations
There were a few limitations in our study: The first 
one is that it has been performed only at one center. 
The second one is that it is retrospective. The last one 
is that our records were not complete for a broader 
study. 
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı diyabetik olmayan gebelerin vücut kitle indeksinin maternal ve fetal sonuçlara 
etkisini değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmaya Ocak 2016- Aralık 2017 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Kliniğinde doğum yapan ve dosya kayıtlarına tam olarak ulaşılan 37 hafta üstü, 360 gebe dahil 
edilmiştir. Gebeler vücut kitle indeksi <30 ve ≥30 olanlar olarak ikiye ayrıldı. Gebeliğinde diyabetes mellitus ve 
hipertansiyon gibi komplikasyon gelişen kadınlar ve 37 hafta altı gebeler çalışma dışı bırakılmıştır. İstatistiksel 
analizler Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) versiyon 20.0 yazılımı kullanılarak 
yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalamaları 28.24±5.74, VKİ ortalamaları 30,49±4,85, son adet 
tarihine göre gebelik haftası ortalamaları 38.39±2.22 idi. Obez olan ve olmayan gruplar arasında makrozomik 
fetus, ikiz gebelik ve sezaryen oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla p=0.007, p=0.041, 
p=0.046).
Sonuç: Çalışmamızda diyabetik olmayan gebelerde obezitenin sezaryen oranlarını artırdığı, yenidoğanda pH 
değerlerinin düşmesine neden olduğu ve özellikle makrozomi insidansını artırdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vücut kitle indeksi; Gebelik; Neonatal sonuçlar

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of Body Mass Index in non-diabetic pregnant 
women on maternal and fetal outcomes.
Method: Between January 2016- December 2017, 360 pregnant women who were delivered in the term in 
our clinic and whose records were fully accessible were included in the study. The study groups were  divided 
into two as < 30 and ≥ 30 according to BMI. Pregnant women who had complications such as diabetes mellitus 
and hypertension and pregnant women under 37 weeks of gestation were excluded from the study. Statistical 
analysis was performed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) version 
20.0 software.
Results: The mean age of the patients included in the study was 28.24 ± 5.74, their average BMI was 30.49 ± 
4.85 and the mean gestational week according to the last menstrual period was 38.39 ± 2.22. A statistically 
significant difference was found between obese and non-obese groups in terms of the macrosomic fetus, twin 
pregnancy and cesarean rates (p = 0.007, p = 0.041, p = 0.046, respectively).
Conclusions: In our study, it was found that obesity increased cesarean rates in non-diabetic pregnant women, 
decreased the pH values in newborn and increased the incidence of macrosomia.

Keywords: Body mass index; Pregnancy; Neonatal results
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GİRİŞ
Obezite genel olarak vücuda besinler ile alınan 
enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından 
kaynaklanan ve sağlığı bozacak şekilde vücutta aşırı 
yağ birikmesi ile açıklanan kronik bir hastalıktır. Bu 
hastalık başta tip 2 diyabet ve prediyabet olmak 
üzere kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon (HT), 
hiperlipidemi (HL), serebrovasküler hastalık, çeşitli 
kanserler, obstrüktif uyku-apne sendromu, non-alkolik 
karaciğer yağlanması, gastro-özofageyal reflü, safra 
yolları hastalığı, polikistik over sendromu, infertilite, 
osteoartroz ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa 
neden olarak sağlık harcamalarını arttırmaktadır.  
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Risk Faktörleri İşbirliği (Non 
Communicable Diseases Risk Factor Collaboration: 
NCD-RisC) Grubu’nun yaptığı tahminlere göre dünya 
çapında yetişkin (18 yaş ve üzeri) nüfusta, yaşa göre 
standardize edilmiş obezite prevalansı, 1975 yılından 
2014 yılına kadar erkeklerde üç kat, kadınlarda ise iki 
kat artmıştır [1]. Tüm dünyayı etkileyen bu olumsuz 
durum reprodüktif çağdaki kadınlarda da hızla yayılmış 
ve “gebelikte obezite” ciddi bir sorun haline gelmiştir. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre, gebe 
kadınlar arasında (VKİ>30 kg / m2) obezite prevalansı 
% 1.8 ile % 25.3 arasındadır. Türkiye'deki gebelerin ise 
% 27.2'sinin aşırı kilolu ve obez olduğu bildirilmektedir 
[2]. Obeziteye bağlı var olan medikal sorunlar, gebelikle 
birlikte hem anne hem de bebek için normal vücut 
ağırlığında olan kadınlara göre daha fazla antenatal, 
peripartum ve neonatal olumsuz sonuçlara neden 
olabilmektedir [3].

Maternal obezitenin anne ve fetüs üzerine olumsuz 
etkilerinin mekanizması net olarak bilinmemekle birlikte 
genetik, çevresel faktörler, anne ve fetüs arasındaki 
çeşitli etkileşimlerin neden olduğu düşünülmektedir. 
Gebelikte obezite, gestasyonel diyabet ve hipertansif 
hastalıklar, erken doğum eylemi, doğum indüksiyonu, 
zor doğum ve doğum komplikasyonları, sezaryen ile 
doğum oranlarında artış, doğum sonrası kanama, 
tromboembolizm, emzirme sorunları ve depresyona 
kadar gidebilen birçok sorunla ilişkilendirilmiştir [4, 
5]. Ayrıca obezite fetal konjenital anomaliler, ölü 
doğum, makrozomi ve doğum sonrasında çocukluk çağı 
obezitesi gelişimine de neden olmaktadır [6, 7].

Obezitenin klinik pratikte en çok kullanılan 
değerlendirme kriteri vücut kitle indeksidir (VKİ). 
VKİ, vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğunun karesine 
(m2 ) bölünmesi ile hesaplanmaktadır. 18 yaş 
üstü yetişkinlerde VKİ'nin 30 kg/m2'nin üstünde 
olması obezite olarak tanımlanmaktadır. Obez olan 
popülasyonda gebelik komplikasyonlarına daha sık 
rastlanmaktadır. 16.000 gebenin değerlendirildiği 
çok merkezli prospektif bir çalışmada VKİ 30 ile 39.9 
kg / m2 arasında olanlar ile VKİ <30 kg / m2 olanlar 
karşılaştırılmış; gebelik diyabeti, gebelik hipertansiyonu 
ve preeklampsi gibi maternal komplikasyonlar ile 
yenidoğan bebeklerde makrozomi riskinde bir artış 
gözlenmiştir. Daha önce yapılan bu çalışmalarda 
genelde gestasyonel diyabet ve hipertansiyon gibi 
gebelik komplikasyonlarına sahip olan gebeler 
değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı non-diyabetik 
gebelerin VKİ düzeyinin maternal ve fetal sonuçlara 
etkisini değerlendirmektir.
 
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya Ocak 2016 Aralık 2017 tarihleri arasında 
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Kliniğinde doğum yapan ve dosya kayıtlarına 
tam olarak ulaşılan 37 hafta üstü, 360 gebe  dahil 
edilmiştir. Hastaların yaş, VKİ, gravida, parite, abortus, 
ultrasonografi ve son adet tarihine göre haftaları, 
amniyon sıvılarının durumu ve doğum şekli bilgileri 
kayıt edilmiştir. Yenidoğana ait cinsiyet, doğum kilosu, 
1. ve 5. dakika APGAR skoru, venöz kan pH ve laktat 
düzeyi değerlerine kayıtlardan ulaşılmıştır. 

Gebelikteki vücut kitle indeksi değerleri <30 (192 
hasta) ve ≥30 (158 hasta) olarak ikiye ayrıldı. 
Gebeliğinde diyabetes mellitus ve hipertansiyon gibi 
komplikasyon gelişen gebeler ile 37 hafta altı gebeler, 
fetal anomali, plasenta previa, plasenta yapışma 
anomalisi ve polihidramnios gelişen gebelikler çalışma 
dışı bırakılmıştır.

İstatistiksel analizler Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS Inc; Chicago, IL, USA) versiyon 20.0 
yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Değişken verilerin 
dağılımı görsel (histograms, probability plots)  ve analitik 
metodlar ( Kolmogrov-Simirnov / Shapiro-Wilk’s test)  
kullanılarak belirlenmiştir. Dağılımı normal olan sayısal 
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veriler student t-test, normal dağılmayanlar ise Mann-
Whitney U test kullanılarak karşılaştırıldı. Kategorik 
veriler ki-kare test kullanılarak değerlendirilmiştir. p 
<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
 
BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalamaları 
28.24±5.74, VKİ ortalamaları 30.49±4.85 (VKİ<30 olan 
grupta VKİ ortalaması 27.09±2.09, VKİ ≥ 30 olan grupta 
VKİ ortalaması 34.63±3.94), son adet tarihine göre 
gebelik haftası ortalamaları 38.39±2.22, ultrasona göre 
gebelik haftası da 38.08±1.89 idi. Bebeklerin doğum 
kilosu ortalamaları, 1. ve 5. Dakika APGAR skorları, pH 
ve laktat düzeyleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Tüm gebelerin demografik özellikleri ve yenidoğan 
parametreleri

VKİ: Vücut kitle indeksi, SAT: Son adet tarihi, SS: Standart 
Sapma, USG: Ultrasonografi. kg: kilogram, m: metre.

Hastalar gruplara ayrılırken VKİ değerleri 30 üstü ve altı 
olanlar olarak ikiye ayrıldı. İki grup arasında makrozomi, 
ikiz gebelik, erken membran rüptürü (EMR), sezeryan 
oranları, bebeklerin cinsiyetleri, doğum kiloları, APGAR 
skorları, pH ve laktat düzeyleri karşılaştırılmıştır. 
Hastaların yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark çıksa da (p=0.004), VKİ <30 olan grupta yaş 
ortalaması 27.45 ± 5.71 iken, diğer grupta 29.18 ± 5.68 
idi. Ayrıca hastaların gebelik haftaları da benzer olması 
(p=0.780) grupların homojenliğini desteklemekteydi 
(Tablo 2).  

Tablo 2: Vücut kitle indeksi gruplarına göre gebelerin demo-
grafik özelliklerinin karşılaştırılması

VKİ: Vücut kitle indeksi, SAT: Son adet tarihi, SS: Standart 
Sapma, kg: kilogram, m: metre. USG: Ultrasonografi. P<0.05 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

İki grubun makrozomi, ikiz gebelik, EMR, sezaryen 
oranları, bebeklerin cinsiyetleri, doğum kiloları, 
APGAR skorları, ph ve laktat düzeyleri karşılaştırıldı.  
Gruplar arasında makrozomik fetus, ikiz gebelik ve 
sezaryen oranlarında istaistiksel olarak anlamlı fark 
saptandı (sırasıyla p=0.007, p=0.041, p=0.046). Ayrıca 
yenidoğanların doğum kiloları ve pH düzeyleri arasında 
da istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.  Diğer bulgular 
Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3: Vücut kitle indeksi gruplarına göre doğum 
sonuçlarının karşılaştırılması

Ortalama±SS

Yaş (yıl) 28.24±5.74

VKİ (kg/m2) 30.49±4.85

 Gravida 2.77±1.49

 Parite 1.36±1.09

 SAT’a göre gebelik haftası 38.39±2.22

 USG’e göre gebelik haftası 38.08±1.89

Doğum kilosu 3359.63±1962.70

Apgar 1. dakika 8.53±1.16

Apgar 5. dakika 9.67±0.66

pH 7.30±3.10

Laktat 3.41±3.10

VKİ<30 
(n:192)
Ortalama±SS

VKİ≥30 
(n:158)
Ortalama±SS

p

Yaş (yıl) 27.45±5.71 29.18±5.68 0.004

VKİ (kg/m2) 27.09±2.09 34.63±3.94 <0.001

Gravida 2.56±1.28 2.97±1.71 0.028

Parite 1.20±1.05 1.51±1.14 0.005

Abortus 0.32±0.61 0.43±0.93 0.786

SAT’a göre gebe-
lik haftası

38.43±1.11 38.33±2.57 0.780

USG’e göre 
gebelik haftası

37.87±2.20 38.38±1.34 0.428

VKİ<30
(n:192)

VKİ≥30
(n:158)

p

Makrozomik fetus 2 (%1.0) 10 (%6.3) 0.007

EMR 32 (%16.7) 22 (%13.9) 0.480

İkiz gebelik 0 (%0) 4 (%2.5) 0.041

Oligohidramnios 20 (%10.5) 24 (%15.4) 0.177

Sezaryen oranı 94 (%49.0) 92 (%59.7) 0.046

Cinsiyet 0.840

          Kız 100 (%52.1) 84(%53.2)

          Erkek 92(%47.9) 74(%46.8)

Doğum kilosu 3090.31±509.51 3378.91±483.24 <0.001

APGAR 1. dakika 8.55±1.11 8.47±1.25 0.461

APGAR 5. dakika 9.61±0.70 9.72±0.62 0.096

pH 7.32±0.07 7.29±0.09 0.005

Laktat 3.18±1.99 3.68±4.12 0.464

VKİ: Vücut kitle indeksi,  EMR: Erken membran rüptürü.                                                  
p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
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TARTIŞMA  
Obezite tüm dünyada hızla artış gösteren, ülkelerin 
sağlık politikalarında önemli düzenlemelere neden 
olan genel bir sağlık problemidir. Sağlık üzerine olan 
morbidite ve mortalite arttırıcı etkisi yanında, hem 
kadında hem erkekte reprodüktif sistem üzerine de 
olumsuz etkileri olmaktadır. İlk trimesterden itibaren  
obezite, abortus ve doğumsal defektlere neden 
olabilmektedir [8, 9]. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde 
erken doğum ve dolayısıyla prematüriteye bağlı sorunlar 
veya makrozomiye neden olabilmektedir. Makrozomiye 
bağlı doğum travmaları ve brakiyal pleksus zedelenmesi 
riski obez gebelerde artmaktadır[3, 10]. Bizim 
çalışmamızda da makrozomi oranı VKİ yüksek olan 
grupta daha fazlaydı. Ayrıca bu grupta doğum kilosu 
diğer gruba göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
yüksek saptandı. Hastalarımızda gestasyonel diyabetes 
mellitus (GDM) tanısı dışlama kriteri olarak alınmıştı. 
Ancak görüldüğü üzere diyabetik olmayan obez hasta 
grubunda da makrozomi riskinin arttığı gösterilmiştir. 
Bu durum hiperglisemi, hiperinsülinemi veya beslenme 
problemlerine bağlı olabilir. 

Obezitenin erken dönemde abortus riskini arttırması 
yanında, ölü doğum riskini de arttırdığı gösterilmiştir 
[11]. Ancak İsveç’te yapılan bir çalışmada ölü 
doğumların fazla olduğu grubun yaş ortalamalarının 
daha yüksek olduğu gözükmektedir. Ölü doğumların 
sadece obeziteye değil ileri yaşa da bağlı olabileceği 
daha doğru bir düşüncedir. Kromozomal anomali, 
hipertansiyon, diabetes mellitus gibi bir çok problem 
yaşla artmaktadır. Literatürde çalışmamızda olduğu 
gibi yaş ile VKİ oranının artığını gösteren ve farklılık 
olmadığını gösteren çalışmalar mevcuttur [10, 
12, 13]. Çalışmamızda hiçbir gebelik ölü doğumla 
sonuçlanmamıştır. Bu durum hastaların genç yaşta 
olması ve hasta sayımızın sınırlı olması ile açıklanabilir.
Obez hastaların travay takibi zordur.  Özellikle vulvadaki 
yoğun yağ dokusu ve çevre dokuların baskısı vajinal tuşe 
için ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. Ayrıca cilt kalınlığının 
fazla olması kardiyotokografi ve ultrasonografiyi 
zorlaştırmaktadır. Yapılan bir çok çalışmada obez 
hastalarda enstrümental doğum ve perineal laserasyon 
risklerinin artmış olduğu gösterilmiştir. Bu durum 
doktorların endişesini haklı kılmaktadır [10]. Bu 
nedenlerle obez gebelerde sezaryen oranı artmaktadır 

[10]. Yapılan bir çalışmada sezaryen oranlarının 
artışı yeterli uterus kontraksiyonların oluşamaması, 
pelvise ait yumuşak dokularda yoğun yağ birikiminin 
doğum eylemini yavaşlatması ve ilerlemeyen eylemin 
gelişmesine bağlanmıştır [10]. Bizim çalışmamızda da 
obez gebelerde sezaryen oranında istatistiksel olarak 
anlamlı bir artış olduğu saptanmıştır.

Yenidoğan döneminde bebeğin metabolik durumunu 
ve oksijenasyonunu değerlendirmek amacıyla, bazı 
yöntemler kullanılmaktadır. APGAR skorlaması 
klinik durumu hızlı bir şekilde değerlendirmek üzere 
yaklaşık 50 yıldır kullanılan klasik bir yöntemdir.  Ancak 
prematürite, konjenital anomaliler, anneye uygulanan 
medikasyon, doğumda seçilen anestezi tipi APGAR 
skorunu etkileyebilir ve skorlama kişiye bağlı olarak 
değişkenlik gösterebilir. Bu nedenlerle günümüzde 
yenidoğan asfiksisinin değerlendirilmesinde tek başına 
kullanımı yeterli kabul edilmemektedir [14]. Önerilen, 
objektif bir yöntem olan umbilikal kord kan gazı analizi 
ile değerlendirmedir. Umblikal kord kan gazı analizinde 
genel olarak metabolik durumun değerlendirilmesinde 
pH ve laktat düzeyi kullanılmaktadır. Obezitenin bu 
değerlere etkisinin olup olmadığı açısından bizde 
çalışmamızda bu değerleri kullandık. APGAR 1. ve 5. 
dakika skorunda her iki grupta anlamlı fark olmamasına 
rağmen pH düzeylerinde anlamlı fark vardı. Laktat 
düzeyinde ise her iki grup arasında anlamlı fark 
izlenmemişti. pH düzeyinde anlamlı azalma obez 
hastalarda hipoventilasyon gelişerek hiperkarbi 
gelişebilmesine bağlanabilir [15]. Ancak pH’ın düşük 
olduğu grupta pH değeri 7,29 olarak belirlenmiştir 
ve bu değer normal sınırlar içerisindedir. Bu yüzden 
obezitenin yenidoğan asfiksisini etkilemediğini 
düşünmekteyiz.

Çalışmamızın kısıtlayıcı nedenleri arasında, 
değerlendirmeye alınan hasta sayısının az olması 
ve tersiyer merkez olmamız nedeniyle sezaryen 
oranlarımızın yüksek oluşu sayılabilir. Çalışmamızın 
gücünü ve anlamını arttıran nedenler arasında 
hastaların tek merkezde aynı cerrahi ekip tarafından 
takip edilip doğum şekline karar verilmesi ve bebek 
bakımlarının aynı merkezde yapılması sayılabilir.
Gebelikte obezite hem fetusta hemde annede birçok 
etkilere neden olmaktadır.  Yaptığımız bu çalışmada 
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da diyabetik olmayan gebelerde obezitenin sezaryen 
oranlarını artırdığı, fetusta pH değerlerinin düşmesine 
neden olduğu ve özellikle makrozomi insidansını 
artırdığı saptanmıştır. Obezite günümüzde önlenebilir 
ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci en önemli 
nedenidir. Bu nedenle obez bireylerin gebelikten önce 
ve gebelikte aşırı kilo alımının önlenmesi için sağlık 
politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir.
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ÖZET
Amaç: İhmal edilmiş Aşil tendon rüptürlerine uyguladığımız primer onarım ve plantaris tendonu ile ögmentas-
yon tekniğinin klinik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmek.
Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada 2011-2014 yılları arasında ihmal edilmiş Aşil tendon rüptürü nedeniyle, pri-
mer onarım ve plantaris tendonuyla ögmentasyon tekniği ile cerrahi tedavi uyguladığımız yirmi hasta retros-
pektif olarak incelendi. Hastalar son takiplerde klinik olarak Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Topluluğu 
(AOFAS) arka ayak skoru, Vizüel Ağrı Skalası (VAS) skoru, baldır çevresi uzunluğu, topuk yükseltme testi ve ayak 
bileği eklem hareket açıklığı dereceleri ile değerlendirildi. 
Bulgular: Yaralanma ile ameliyat arasında geçen süre ortalama 7,8 (4-16) hafta olarak bulundu. Ameliyat sı-
rasında tendon güdükleri arasındaki ortalama defekt miktarı 44 (30-75) mm olarak ölçüldü. Ortalama takip 
süresi 62 (56-84) aydı. Son takiplerde AOFAS skoru ortalaması 93,6 (86-100) olarak bulundu ve VAS skoru tüm 
hastalarda sıfırdı. Ortalama baldır çevresi uzunluğu, ayak bileği plantar fleksiyon ve dorsifleksiyon dereceleri 
etkilenmemiş taraf ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p değerleri sırasıyla 
0,40-0,59-0,68). Bir hasta hariç tüm hastalar topuk yükseltme testini gerçekleştirebilmekteydi. Bir hastada an-
tibiyotik tedavisi ile iyileşen yüzeysel cilt enfeksiyonu gözlendi. Hiçbir hastada derin ven trombozu, cilt nekrozu 
ve tekrar rüptür tespit edilmedi. 
Sonuç: İhmal edilmiş Aşil tendon rüptürlerinde, primer onarım ve plantaris tendonu ile ögmentasyon tekniği, 
orta dönemde, klinik ve fonksiyonel olarak başarılı sonuçlar ile ilişkilidir

Anahtar Sözcükler: Aşil; Tendon; Rüptür; İhmal edilmiş; Kronik; Plantaris.

ABSTRACT
Objective: To assess clinical and functional outcomes of primary repair and plantaris tendon augmentation 
technique employed in neglected Achilles tendon rupture.
Methods: We retrospectively reviewed 20 patients underwent surgical treatment with primary repair and 
plantaris tendon augmentation technique for neglected Achilles tendon rupture between 2011 and 2014. At 
the last follow-up, the patients were clinically assessed by American Orthopedic Foot & Ankle Society (AOFAS) 
hindfoot score, Visual Analogue Scale (VAS) score, calf circumference, single-limb heel rise test and range of 
motion in ankle. 
Results: Mean time from rupture to surgery was 7.8 weeks (range 4-16 weeks). The mean gap was 44 mm 
(range 30-75 mm). Mean postoperative follow-up period was 62 months (range 56-84 months). At the last 
follow-up, mean AOFAS score was 93.6 (range 82-100) while VAS score was found as zero in all patients. No 
significant difference was detected in mean calf circumference and plantar flexion and dorsiflexion range 
of ankle between involved site and contralateral intact site (p=0.40; p=0.59 and p=0.68, respectively). One 
patient suffered from superficial skin infection which was treated successfully with antimicrobial therapy. 
There were no cases of deep-vein thrombosis, skin necrosis, or re-rupture.
Conclusion: In neglected Achilles tendon rupture, primary repair and plantaris augmentation technique is 
associated with successful clinical and functional outcomes at mid-term.

Keywords: Achilles; Tendon; Rupture; Neglected; Chronic; Plantaris
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INTRODUCTION
Although the diagnosis is straightforward in the 
presence of awareness for probability of Achilles 
tendon rupture, approximately 20% of Achilles tendon 
ruptures is neglected by either clinicians or patients [1, 
2]. Achilles tendon rupture was considered neglected if 
presented beyond four weeks after the index injury [3-
6]. The patient with neglected Achilles tendon rupture 
experience difficulty in daily activities such as climbing 
stairs or pain-free load-bearing of injured extremity 
[7]. Surgical treatment is recommended in neglected 
Achilles rupture unless there are severe skin problems 
or uncontrolled diabetes mellitus [7-9]. However, 
in neglected ruptures, treatment differs from acute 
cases since tendon stumps become retracted, making 
repair challenging [9]. In addition, debridement is 
performed to scar tissue between tendon ends until 
exposing healthy tissue; thus, resulting defect could 
not be always predictable [7]. Thus, several techniques 
have been employed in the treatment including 
V-Y tendinous flap [4], gastrocnemius-soleus turn-
down flaps [10-12], tendon transfer [5, 7, 13, 14] and 
reconstruction with synthetic materials [15, 16]. But, 
since none of these managed to offer results based on 
findings by themselves, method’s superiority against 
each other is still debated (17).
In the present study, we aimed to assess clinical and 
functional outcomes of primary repair and plantaris 
tendon augmentation technique employed in 
neglected Achilles tendon rupture. Our hypothesis 
is that successful clinical and functional outcomes 
with low complication rate can be achieved with this 
technique in neglected Achilles tendon rupture. 
 
METHODS
Patients selection
The study was approved Institutional Review Board of 
Karabük University. All patients gave written informed 
consent. We retrospectively reviewed 20 patients 
underwent surgical treatment with primary repair and 
plantaris tendon augmentation technique for neglected 
Achilles tendon rupture between 2011 and 2014. Data 
were extracted from hospital database including patient 
files and outpatient medical records. The patient with 
history of steroid use, those with incomplete data 
and patients with previous musculoskeletal disease 

that may have influence on clinical outcomes were 
excluded. The final study population included 20 male 
patients with complaints of ankle pain and difficulty in 
walking and climbing stairs. The diagnosis of Achilles 
tendon rupture was made according to findings in 
clinical examination (including positive Thompson test, 
inability to perform single-limb heel rise and limping) 
and on preoperative magnetic resonance imaging. 
In all patients, injury occurred during a sports activity. 
While ten of the patients were not diagnosed in 
emergency departments, eight of them did not 
go to doctor after the trauma. Two patients were 
unsuccessfully treated with conservative methods in 
another center. Mean age was 37 years (range 28-49 
years) at time of diagnosis (Table 1). Mean time from 
rupture to surgery was 7.8 weeks (range 4-16 weeks). 
Mean body mass index was 26.2kg/m2 (range 17.1-
29.8 kg/m2). There was right-dominance in all patients; 
however, injury was at right side in 15 patients and at 
left side in five patients. With regard to co-morbidities, 
two patients had hypertension.

Table 1. Characteristics of patients.

Surgical technique
The patients were placed on operation table in prone 
position. A 10-to-15 cm posteromedial longitudinal 
skin incision was made beginning from 2-cm medial 
to Achilles tendon. Paratenon was exposed by excising 
subcutaneous tissue at midline. The paratenon was 

Characteristics Patients (N = 20)

Age# (years) 37 (28 to 49)

Sex*

    Male  20 (100%)

    Female 0 (0%)

Side*

    Right 15 (75%)

    Left 5 (25%)

Body mass index# (kg/m²) 26.2 (17.1 to 29.8)

Interval from injury to the surgi-
cal# (week)

7.8 (4 to 16)

Length of gap# (mm) 44 (30 to 75)

Follow-up period# (months) 62 (56 to 84)

AOFAS score# (points) 93.6 (86 to 100)
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opened longitudinally at midline, exposing defect 
(Figure 1-A). Mean gap was 44 mm (range 30-75 
mm). Irregular rupture endings and scar tissue were 
excised while ankle was at neutral position and 1-0 
polydioxanone was used to attach by modified Kessler 
stitching technique. For primary suture, various 
position one Achilles tendon were applied by using 2-0 
polyglycolic acid absorbable suture. Plantaris tendon 
was released from proximal muscle tendon complex 
(Figure 1-B). The plantaris tendon was rotated in a 
way to enclose proximal and distal parts of Achilles 
tendon rupture. The proximal end of plantaris tendon 
was expanded to form a membrane-like structure as 
described by Lynn et al., which was then used a patch 
at repair site (Figure 1-C) [18]. In three patients with 
injured plantaris tendon, the tendon was released from 
proximal end to form a free flap and same procedure 
was applied. The paratenon was stitched back to 
tendon (Figure 1-D). Fascia, subcutaneous tissues and 
skin were closed.

Figure 1. A-D. Intraoperative images of primary repair 
and plantaris tendon augmentation technique. Extent of 
defect between tendon stump before repair (A); Exposure 
of plantaris tendon at proximal and release from musculo-
tendinous junction (B); Patch process of plantaris tendon 
after full rotation and making it a membrane-like structure 
(C); Closure of paratenon after repair (D).

Short-leg circular plaster was applied at 10° plantar 
flexion. The plaster was removed on day 15 after 
surgery and sutures were also removed. The patient 
worn ankles brace allowing plantar flexion with limited 
dorsiflexion (0°) and adjustable angles over next two 
weeks. In addition passive plantar flexion exercises 
were prescribed. No active movement was allowed 
during this period. At the end of week four, partial 
load-bearing was applied with a device as tolerated 
and full load-bearing was achieved on week eight. The 
dorsiflexion was allowed on week eight. On week 12, a 
rehabilitation program including general strengthening 
program, standing on the balls of the feet and 
progressive resistance exercises were applied.

Clinical Evaluation
At the final follow-up, the patients were clinically 
assessed by American Orthopedic Foot & Ankle 
Society (AOFAS) hindfoot score, Visual Analogue Scale 
(VAS) pain score, maximum calf circumference, ability 
to perform  single-limb heel rise and range of motion 
in ankle. AOFAS scores incorporate objective and 
subjective factors into numerical scales to describe 
pain, function and alignment [19]. The VAS pain score 
includes 10-points scale (0, no pain; 10, severe pain). Calf 
atrophy was evaluated by measuring the maximum calf 
circumference in both legs. We confirmed the distance 
from the patellar apex to the point of measurement 
in both legs for standardization [20]. Range of motion 
was measured by two arm goniometer. The fulcrum of 
goniometer was fixed to below lateral malleolus; then, 
first arm was positioned as being parallel to long axis 
of fifth metatarsal while second arm was positioned as 
being parallel to fibula. Active dorsiflexion and plantar 
flexion were measured in both ankles. To assess 
the function of the gastrocnemius-soleus-Achilles 
tendon complex, patients were asked to perform 10 
single-limb heel rises on the affected side and were 
assessed as being either able or unable to do so [20, 
21]. Medical and surgical complications were recorded 
intraoperatively and postoperatively. 

Statistical analysis
Statistical analysis was performed using the statistical 
package SPSS software (Version 17.0, SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA). The distributions of the variables 

ULUYARDIMCI ve ark 
Kronik Aşil Tendon Rüptüründe Cerrahi Teknik

Bozok Tıp Derg 2019;9(3):81-6
Bozok Med J 2019;9(3):81-6



84

were analyzed using the Kolmogorov–Smirnov test. 
The Wilcoxon test was used to analyze the results for 
the ruptured and non-ruptured sides at the time of the 
latest follow-up. Values of p < 0.05 were considered 
statistically significance.
 
RESULTS
Mean postoperative follow-up period was 62 months 
(range 56-84 months). At the last follow-up, mean 
AOFAS score was 93.6 (range 82-100) while VAS 
score was found as zero in all patients. Mean calf 
circumference was measured as 36.9 cm (range 29.5-
40 cm) and 37.8 cm (range 31-41 cm) in involved and 
uninvolved sides, respectively. No significant difference 
was found (p = 0.40; Table 2). Mean dorsiflexion angle 
was 20.2° (range 15-30°) and 19.4° (range 15-30°) in 
involved and uninvolved ankles, respectively, with no 
significant difference between them (p = 0.68). Mean 
plantar flexion angle was 43.8° (range 40-50°) and 
44.6° (range 40-55°) in involved and uninvolved ankles, 
respectively, with no significant difference between 
them (p = 0.59). At the last follow-up examination, all 
except one patient could perform a single-limb heel 
rise. 

Table 2. Comparison of calf circumference and plantar 
flexion and dorsiflexion of ankle between involved and 
uninvolved sides.

The values are given as the mean and standard deviation, 
with the range in parentheses.
*Analyzed with a Wilcoxon test; p< 0.05.

One patient suffered from superficial skin infection 
which was treated successfully with antimicrobial 
therapy. There were no cases of deep-vein thrombosis, 
skin necrosis, or re-rupture. Patients returned to their 
works in 12.8 weeks (10-18 weeks) on average (Figure 2).

Figure 2.A and B. Clinical images of a patient underwent 
primary repair and plantaris tendon augmentation. Ankle 

dorsiflexion (A) and plantar flexion (B).

DISCUSSION
In parallel to increased engagement in sport activities, 
the incidence of Achilles tendon rupture has been 
increased and number of patients with neglected 
Achilles tendon rupture (unnoticed by patients or 
overlooked in medical facilities) is also increased as 
a result. Some patient may disregard pain, swelling 
around ankle which masks gap and be able to perform 
plantar flexion using flexor tendons and Thompson test 
results are questionable in some extends, all of which 
are primary causes of misdiagnosis in Achilles tendon 
rupture. In cadaver studies, Cuttica et al. showed that 
Thompson test may be negative even if 75% of Achilles 
tendon was ruptured; thus, Thompson test may 
produce inaccurate results unless Achilles tendon was 
ruptured completely [22]. In a study by Surel et al., it 
was shown that, of the patients with neglected Achilles 

Ruptured 
side

Non-ruptured 
side

Pvalue

Plantar 
flexion 
(degrees)

43.8 ± 3.9 
(40 to 50)

44.6 ± 5.0 (40 
to 55)

0.59*

Dorsiflexion 
(degrees)

20.2 ± 2.5 
(15 to 30)

19.4 ± 2.2 (15 
to 30)

0.68*

Calf 
circumference 
(cm)

36.9 ± 3.1 
(29.5 to 40)

37.8 ± 2.9  (31 
to 41)

0.40*
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tendon rupture, 25% (n=3) did not seek medical 
attention while the diagnosis was overlooked in 75% 
(n=10) despite seek for medical attention [23]. In our 
study, the diagnosis was overlooked in 10 patients 
(50%). This may be attributable to increased awareness 
of emergency clinicians about tendon ruptures in the 
differential diagnosis of patients presenting with ankle 
trauma.

In the treatment of neglected Achilles tendon rupture, 
primary goal is to recover normal muscle function and 
to maintain continuity of Achilles tendon in order to 
achieve healing in physiological position [7]. More 
complicated techniques than used in primary Achilles 
tendon rupture have been used to achieve this goal 
[4, 5, 7, 10-16, 24]. In the literature, good functional 
outcomes have been reported with mean AOFAS score 
ranging from 85.86 to 98.91 [12, 24]. In our study, 
mean AOFAS score was found to be 93.6 in agreement 
with literature. In addition, no significant difference 
was found in calf circumference, active dorsiflexion and 
plantar flexion between involved and contralateral, 
uninvolved sides. All but one patient could able to 
perform single-limb heel rise test. Thus, it may be 
suggested that primary repair and plantaris tendon 
augmentation technique is successful in the treatment 
of neglected Achilles tendon ruptures in agreement to 
our initial hypothesis. 

Although successful outcomes are achieved in 
general, many techniques used in the treatment of 
chronic Achilles tendon rupture have some specific 
disadvantages. In gastrocnemius-soleus turn-down flap 
technique, there is an alteration in tendon-to-muscle 
length which may result in contractility changes in 
gastrocnemius-soleus muscle complex [25]. Although 
peroneus longus has more contribution to ankle 
eversion when compared to peroneus brevis (almost 
2-folds) [26], it was reported that difficulty in eversion-
related activities was developed in younger, competitive 
athletes [27]. Flexor hallucis tendon transfer may cause 
difficulty with the loss of push-off from the hallux when 
sprinting [9]. There is no limitation related to plantaris 
tendon in our technique. In previous cadaver studies, 
plantaris tendon was identified in 90-97.5% of subjects 
[28, 29]. In the literature, it was suggested that the 

rate further reduced in patients with Achilles tendon 
rupture [28]. The lack of plantaris tendon is the limiting 
factor for this technique. However, plantaris tendon 
was present in all patients in our study. Again, in a 
cadaver study, it was shown that calcaneal insertion 
of plantaris tendon may be separate from Achilles 
tendon. This finding in attributed to fact that plantaris 
tendon is generally intact in Achilles tendon rupture 
[30, 31]. In our study, plantaris tendon rupture was 
observed in only three patients and plantaris tendon 
was augmented to repair site as free flap as described 
by Lynn et al. In the technique described by Lynn, 
plantaris tendon is detached from calcaneal insertion 
unless it was ruptured [18]. In a cadaver study, it was 
shown that plantaris tendon blood supply is supplied 
via paratenon by trans-fascial branches (2-4) of 
posterior tibial artery at lower-middle portion of the 
leg. In addition it was noted that there is one or two 
arterial anastomosis at 5-8 cm to plantaris insertion 
[32]. In our technique, plantaris tendon is detached 
at proximal musculo-tendinous junction, preserving 
blood supply of plantaris tendon partially. 
In a systematic review, it was reported that infection 
was seen by 7.6% whereas wound problems by 4.7%, 
sural nerve injury by 1.8%, deep vein thrombosis by 
1.2% and postoperative pain and tendinopathies by 
1.2% after treatment of chronic Achilles tendon [17]. 
In our study, superficial infection was observed in only 
one patient. No re-rupture, deep vein thrombosis, 
postoperative persistent pain and clinical sural nerve 
injury was observed in our study. 

This study has some limitations including retrospective 
design and lack of control group. In this study, six 
patients were excluded due to missing data during 
follow-up. To the best of our knowledge, there are 
few randomized, controlled studies regarding chronic 
Achilles tendon rupture in the literature. Current 
literature provides insufficient evidence about optimal 
treatment modality in neglected Achilles tendon 
rupture. Thus, further randomized, controlled studies 
are needed. 
 
CONCLUSION
In conclusion, primary repair and plantaris tendon 
augmentation technique is successful in clinical and 
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functional manner in mid-term. This technique is 
associated with advantages like protection of the 
vascular link due to the protection of plantaris tendon 
distal, added strengthening by going through the 
Achilles tendon, prevention of future cohesions due 
to proximal plantaris tendon end being opened like 
a membrane and stitched onto the Achilles tendon, 
prevention of complications due to other tendon 
transfers. 
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ÖZET
Lipopolisakkarit (LPS) tarafından oluşturulan endotokseminin patofizyolojik mekanizmalarının anlaşılma-
sında ve tedavisinde pek çok strateji geliştirilmesine rağmen, hala yoğun bakım ünitelerinin en önemli 
problemlerinden biridir. Bu çalışmada, endotoksik şok üzerine üzüm çekirdeği kullanılarak biyolojik olarak 
sentezlenmiş gümüş nanopartiküllerin (AgNP) koruyucu bir etkisi olup olmadığının kalp dokusundaki histo-
lojik değişiklikler ve beyin natriüretik peptid (BNP) ekspresyonlarındaki değişimler ortaya konularak belir-
lenmesi amaçlanmıştır. Çalışma için 80 adet Wistar albino cinsi yetişkin erkek sıçan 8 eşit gruba ayrılmıştır.  
Çalışma sonucunda Kontrol ve AgNP uygulanan gruplarda sağlıklı normal bir kalp görüntüsü izlenirken, LPS 
uygulanan grupta hücre çekirdeklerinde küçülme ve yapısal olarak düzensizlik görülmüştür. LPS ile birlikte 
AgNP uygulanan gruplarda normale yakın görüntü izlenmiştir. Tümör nekroze edici faktör-alfa (TNF-α) ve 
BNP immünreaktivite sonuçlarının LPS grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
arttığı, LPS ile birlikte AgNP uygulanan gruplarda ise artmış olan TNF-α ve BNP immünreaktivitesinin kontrol 
grubuna benzer şekilde olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: LPS; Gümüş nanopartikül; Üzüm çekirdeği ekstresi; Protoantosiyanidin, BNP; TNF- α

ABSTRACT
Objectives: Although many strategies have been developed to understand and treat the pathophysiological 
mechanisms of endotexemia induced by lipopolysaccharide (LPS), it is still one of the most important 
problems of intensive care units. In this study, we aimed to determine whether there is a protective effect 
of biologically synthesized silver nanoparticles (AgNP) on endotoxic shock by using grape seed to reveal the 
changes in brain natriuretic peptide (BNP) expressions and histological changes in heart tissue. 80 Wistar 
albino adult male rats were divided into 8 equal groups.  At the end of the study, while a healthy normal 
heart image was observed in control and AgNP treated groups, cell nuclei were reduced and structurally 
irregular in the LPS group. In the groups treated with LPS and AgNP, a close to normal image was observed. 
Tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) and BNP immunoreactivity results were significantly increased in 
the LPS group compared to the control group, whereas increased TNF- α and BNP immunoreactivity were 
found to be similar to the control group in AgNP treated groups with LPS. 

Keywords: LPS; Silver nanoparticle; Grape seed extract; Protoantosiyanidin; BNP; TNF- α
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GİRİŞ
Nanopartiküller, sahip oldukları üstün fiziksel özellikleri 
nedeniyle biyoteknoloji, farmakoloji, tıp, sensörler, 
bilişim ve iletişim, elektronik, savunma, tekstil, 
makine ve inşaat sanayileri vb. gibi çeşitli alanlarda 
kullanılmaya başlanmıştır. Au, Ag, Pt ve Pd gibi asil 
metal nanopartiküller biyolojik uygulamalarda özel 
fiziko-kimyasal özelliklerinden dolayı yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Özellikle 2-200 nm büyüklüğündeki 
Altın nanopartiküller (AuNP) oldukça mükemmel bir 
biyouyumluluğa sahiptir ve tıpta ilaç çalışmalarında 
yoğun olarak test edilmektedir [1]. Canlı sistemlerde 
nanopartiküllerin hücre yüzeylerine tutunduğu, hücre 
zarı veya hücre örtülerine bağlandığı, bazı durumlarda 
değişik mekanizmalarla hücreye alındığı flöresan, 
konfokal mikroskoplar ile taramalı ve geçirmeli elektron 
mikroskoplarla gösterilmektedir [2]. Nanopartiküller 
bazı memeli dokuları ile etkileşime girebilir ve işlevini 
değiştirebilir. Örneğin; metalik nanopartiküller, 
reaktif oksijen türevlerinin birikimine neden olarak 
antioksidant savunma mekanizmasını engelleyip 
hücre ölümlerine neden olabilirler [2]. Yapılan başka 
bir çalışmada 20 nm büyüklüğündeki AuNP’lerin 
embriyonik akciğer fibroblastlarında oksidatif hasar 
oluşturduğu, hücre siklusu ve DNA tamir genlerinin 
ekspresyonunu önleyerek hücre proliferasyonuna 
neden olduğu belirtilmiştir [3]. Nanopartiküllerin 
sıçanlar ve farelerde proenflamatuar yanıt sırasında 
sitokinlerin mRNA ifadesini ve enzimatik aktiviteyi 
engellediği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir [4].
     
Nanopartikül (NP) üretiminde maliyetin engelleyici 
bir unsur olması ve boyutları nedeniyle risklerinin 
engellenememesi, aynı zamanda bu risklerin tam 
olarak bilinememesi nedeniyle yeni üretim metodları 
denenmeye başlanmıştır [5]. Mikroorganizmalar 
ve bitki ekstraktları ile NP’lerin biyolojik sentezi ile 
ilgili çalışmalar günümüzde hız kazanmıştır. NP’lerin 
yeşil sentezi (green synthesis); basit, toksik olmayan, 
güvenilir olarak doğal malzemelerin kullanılmasıdır. 
Temiz kimya enerji tasarrufu, atık azaltımı, kolay 
uygulanabilmesi ve kimyasalların zararlı etkilerinden 
kaçınılması gibi avantajları nedeniyle tercih edilen 
çevre dostu bir yöntemdir. Biyolojik sentez yöntemi ile 
elde edilen NP’ler biyomedikal uygulamaları için uygun 
olup toksik maddeler içermemektedir [6, 7].

Bitki orjinli polifenolik bileşikler son zamanlarda 
çalışmalarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır 
[8]. Üzüm ve üzüm çekirdeği özellikle zengin bir 
proantosiyanin kaynağıdır [9]. Proantosiyaninler 
askorbik asit ve vitamin E’den daha fazla antioksidant 
aktivite ve serbest radikal kovucu etki gösterirler.  Üzüm 
çekirdeği ekstraktı hem hepatik fibrozise neden olan 
hücre dışı matriks elementlerinin üretimini hem de 
lipit peroksidasyonunu başlatan peroksi radikallerinin 
oluşumunu engelleyici bir etkiye sahiptir [10].

Yapılan çalışmalar, üzüm çekirdeği proantosiyaninin 
serbest radikalleri temizleyebildiğini, serbest radikaller 
tarafından oluşturulan oksidatif hasarı ve miyokardiyal 
enfaktüs, ateroskleroz, ilaç ile oluşan karaciğer 
ve böbrek hasarını gibi hastalıkları önleyebildiğini 
göstermektedir [11].

Kalpte oluşan işlev bozukluğu sonucunda kalpten 
birçok natriüretik peptid salınmasına rağmen bunlar 
arasında en hassas ve güncel olanı BNP’dir [12]. 

BNP’lerin bazı işlev bozukluklarında artması, bu 
patolojilerin tespitine yönelik çalışmalarda biyogösterge 
olarak kullanılmasına da neden olmuştur. Bu konuda 
yapılan ilk çalışmalarda, atrial natriüretik peptid (ANP) 
ile birlikte BNP, kalp yetmezliği olan hastaların ayırıcı 
tanısında biyogösterge olarak kullanılmıştır [13]. Son 
zamanlarda yapılan çalışmalarda ise BNP, iskemik 
kalp hastalıklarında, akut miyokardit ve sepsis gibi 
enflamatuar hastalıklarda, akciğer hastalıklarının ayırıcı 
tanısında biyogösterge olarak kullanılmaktadır [14].

Bu çalışma da biyolojik yöntemlerle üzüm çekirdeği 
ekstraktı kullanılarak sentezlenen Gümüş (Ag) 
nanopartiküllerin sıçan kalp dokusunda LPS ile 
indüklenen hasara karşı oluşturacağı etkilerin histolojik 
ve immunohistokimyasal olarak TNF-α ve BNP 
ekspresyonlarını değerlendirmek suretiyle belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.
 
GEREÇ VE YÖNTEM
Gümüş Nanopartiküllerin Biyosentezi ve 
Karakterizasyonu     
Sentezde kullanılan üzüm çekirdeği ekstresi ticari olarak 
satın alınmıştır. 0,05 gr üzüm çekirdeği ekstresi 100 ml 
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distile su içerisinde karıştırılarak çözünmüştür.  Elde 
edilen çözelti içerisine 1 mM gümüş nitrat (AgNO3) 
çözeltisi eklenmiş ve oda sıcaklığında 150 rpm’de 
çözeltinin renginde sarıdan kahverengine doğru değişim 
gözlenene kadar karıştırılmıştır. Renk değişiminden 
sonra karışım 10000 rpm’de 10 dk 4-6 kez santrifüj 
edilerek yıkanmıştır. Daha sonra AgNP’lerin UV-vis 
spektrofotometre, taramalı elektron mikroskobu ve 
ZETA potansiyeli analizleri ile fizikokimyasal özellikleri 
belirlenmiştir.

Deney Gruplarının Oluşturulması
Bu çalışmanın protokolü Erciyes Üniversitesi Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır 
(Protocol no:16/058). Çalışma da Erciyes Üniversitesi 
Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezinde (DEKAM) 
yetiştirilen Wistar albino türü yetişkin erkek sıçanlar 
kullanılmıştır. Kafesler içinde tutulan sıçanların günün 
normal düzeninde 21 0C ve 12 saatlik aydınlık/karanlık 
ortamında su ve besin ihtiyaçları sağlanmıştır. Çalışmada 
kullanılacak hayvan sayısı, cinsi ve uygulanacak dozlar 
mevcut literatür bilgilerine göre belirlenmiştir.

Çalışma için 80 adet Wistar albino cinsi yetişkin erkek 
sıçan aşağıdaki şekilde 8 eşit gruba ayrılmıştır (n=10): 
1. Grup 1 (Kontrol grubu): Sadece serum fizyolojik (SF) 
(%0,9 NaCl sol.) 0,1 ml i.p. yolla başlangıçta ve 30 dak. 
sonra olmak üzere 2’şer kez (SF+SF) (n=10). 
2. Grup 2 (LPS grubu): SF verildikten 30 dak. sonra 
LPS (30 mg/kg) (SF+LPS)  (n=10). İntraperitonal olarak 
uygulanmıştır [15].
3. Grup 3 (LPS + Gümüş Nanopartikül): LPS verildikten 
60 dak. sonra AgNP-Üzüm çekirdeği ağız yolu ile 
verilmiştir (200mg/kg) (n=10) [16]. 
4. Grup 4 (LPS + Üzüm Çekirdeği Ekstraktı): LPS (30 mg/
kg) verilen hayvanlara 60 dak. sonra Üzüm çekirdeği 
ekstraktı ağız yolu ile verilmiştir (200mg/kg) (n=10). 
5. Grup 5 (LPS+ Ag): LPS (30 mg/kg) verilen hayvanlara 
60 dak. sonra AgNO3 ağız yolu ile verilmiştir (200mg/
kg) (n=10). 
6. Grup 6 (Üzüm çekirdeği ekstraktı): SF verildikten 
30 dak. sonra üzüm çekirdeği ekstraktı ağız yolu ile 
verilmiştir (200 mg/kg)  (n=10) [10].
7. Grup 7 (Gümüş Nanopartikül): SF verildikten 30 dak. 
sonra AgNP ağız yolu ile verilmiştir (200 mg/kg) (n=10). 
8. Grup 8 (Ag iyonu): SF (30 mg/kg) verilen hayvanlara 

30 dak. sonra AgNO3 ağız yolu ile verilecektir (200 mg/
kg n=10). 

Tüm intraperitoneal enjeksiyonlar günün aynı saatinde 
yapılmış ve deney protokolü tamamlandıktan 24 saat 
sonra sıçanlara anestezi uygulamak amacıyla ketamine 
hydrochloride (50 mg/kg i.m/i. p) ve %2 xylazine 
hydrochloride (10 mg/kg i.m/i.p) verilerek kalp dokuları 
alınmıştır.  Dokular formaldehit içinde fikse edilerek 
rutin histolojik doku takibi metodu uygulanarak parafin 
bloklara gömülmüştür. Parafin bloklardan alınan 
5µm kalınlığındaki kesitlere histolojik değerlendirme 
için Hematoksilen&Eozin boyama prosedürü, BNP 
ekspresyonun belirlemek için de immünohistokimyasal 
boyama prosedürü uygulanmıştır. 

Histolojik Analiz
Doku örnekleri histolojik incelemelerde kullanılmak 
üzere %10’luk formaldehit solüsyonu ile tespit 
edilmiş, tespit işleminden sonra dokulara rutin doku 
takip aşamaları uygulanarak parafine gömülmüştür. 
Parafin bloklardan 5-6 μm’lik kesitler, genel histolojik 
yapıyı görmek amacıyla hematoksilen-eozin (H&E) 
ile boyanarak olympus BX51 mikroskobu altında 
incelenmiştir.

Immunohistokimyasal Analiz
Kalp dokusunda oluşan TNF-α ve BNP ekspresyonundaki 
farklılıkları belirlemek için avidin-biotin-peroksidaz 
yöntemiyle işaretleme yapılmıştır. Bunun için alınan 5-6 
μm lik kesitler bir gece 60°C’de tutulacak, önce ksilen 
sonra dereceli alkol serilerinden geçirilerek rehidrate 
edilmiş, daha sonra fosfat tampon (PBS) ile 3 defa 
5’er dakika yıkanan kesitler, antijen geri kazanımı için 
%5’lik sitrat tamponu ile mikrodalga fırında 600W’de 
3X5 defa kaynatılmıştır.  20 dakika oda ısısında aynı 
tampon solüsyon içinde bekletildikten sonra PBS ile 
tekrar yıkanan kesitler endojen peroksidaz aktivitesini 
engellemek için 5 dakika %3 hidrojen peroksit (H2O2) ile 
muamele edilmiş ve sonraki aşamalar için ABC staining 
system boyama kiti kullanılmıştır.  Tekrar PBS ile yıkanan 
kesitlere antijenik alanların dışında kalan bölgelerin 
kapatılmasını sağlamak için oda sıcaklığında 20 dakika 
blok serum uygulanmıştır. Hemen ardından kesitler 
primer antikor (TNF-α ve BNP için ayrı ayrı) damlatılarak 
1 gece +4°C’de bekletilmiş ve ertesi gün 20 dakika 
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inkübe edilmiştir.  Negatif kontrol olarak, primer antikor 
yerine PBS kullanılmıştır. Yıkama işleminden sonra 
kesitler biotinli sekonder antikor ile 30 dakika inkübe 
edilmiş ve ardından yıkama işlemi tekrarlanmıştır. Daha 
sonra Avidin-Biotin (AB) enzim ayracı ile 30 dakika 
muamele edilen kesitler yıkanarak immunreaktiviteleri 
görünür hale getirmek için diaminobenzidin (DAB) 
özelliği gösteren kitteki peroksidaz substrat ile 5 dakika 
muamele edildikten sonra 5 dakika deiyoinze H2O ile 
yıkanmış, Gill hematoksilen ile karşıt boyanan kesitler 
birkaç kez deiyonize H2O ile yıkanmıştır. Son aşama 
olarak artan alkol serileri ile su uzaklaştırılarak ksilenden 
geçirilen kesitler entellan ile kapatılmıştır.  Olympus 
BX51 model ışık mikroskobu altında DP71 model dijital 
fotoğraf makinesi ile elde edilen görüntüler ekspresyon 
farklılığı açısından image j yazılımı kullanılarak 
değerlendirilmiştir.

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz için SPSS22 programı kullanıldı. 
Elde edilen ekspresyon değerleri, TUNEL pozitif hücre 
sayısı sonuçlarının gruplar arası karşılaştırılması için 
parametrik testlerden One – way Anova testi uygulandı. 
Çoklu karşılaştırma post-Hoc Tukey testi ile yapıldı. 
 
SONUÇLAR
Üzüm Çekirdeği Ekstresi (ÜÇE) AgNP kompleksindeki 
Ag+ iyonunun Ag0 iyonuna indirgenmesi, yüzey plazmon 
rezonansının uyarılmasını sağlanmıştır ve sonuç olarak 
UV-Vis spektrofotometrede ölçüm yapılmıştır. UV-Vis 
ölçümlerine göre 420-470 nm dalga boyunda AgNP 
oluşması beklenir. Yapılan ölçüm sonucunda ~ 453 nm 
dalga boyunda spektrum elde edilmiştir (Şekil 1.A). 
Taramalı elektron mikroskobu analizi ile AgNP’lerin 
küresel şekilli ve ortalama olarak büyüklüklerinin 
de 67.20 ± 5 nm olduğu belirlenmiştir (Şekil 1. B). 

Şekil 1. A. Yapılan ölçüm sonucunda ~ 453 
nm dalga boyunda spektrum B. Taramalı 
elektron mikroskobu analizi ile AgNP’lerin 
küresel şekilli ve ortalama olarak 
büyüklüklerinin de 67.20 ± 5 nm 

Şekil 2. AgNP’lerin elektriksel yükü zeta 
analizi ile belirlenmiştir. Yapılan ölçüm 
sonuçlarına göre AgNP elektriksel yükü 
-30,4 olarak tespit edilmiştir.
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AgNP’lerin elektriksel yükü zeta analizi ile belirlenmiştir. 
Yapılan ölçüm sonuçlarına göre AgNP elektriksel yükü 
-30,4 olarak tespit edilmiştir (Şekil 2).
 
Histolojik Bulgular
Hemotoksilen eozin boyama ile kalp dokusunda genel 
yapı gözlemlendi. Kontrol ve ilaç uygulanan gruplarda 
sağlıklı normal bir görüntü görüldü. LPS uygulanan 
grupta hücre çekirdeklerinde küçülme ve yapısal olarak 

düzensizlik görüldü. LPS ile birlikte ilaç uygulanan 
gruplarda normale yakın görüntü gözlemlendi (Şekil 3).

Immunohistokimyasal bulgular
TNF-α ve BNP immünreaktivite sonuçlarının LPS 
grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde arttığı Tablo 1’ de gösterilmiştir. LPS 
ile birlikte ilaç uygulanan gruplarda kontrol grubuna 
yakın bir sonuç görülmüştür (Şekil 4-5-6).

Şekil 3. Kontrol grubu (A), LPS grubu 
(B), AgNP grubu (C), Ag grubu (D), Üzüm 
Çekirdeği ektresi grubu (E), LPS+AgNP 
grubu (F), LPS+Ag grubu (G) ve LPS+Üzüm 
Çekirdeği ekstresi grubu (H) gösterilmiştir. 
Görüntü büyütmesi X400.

Şekil 4. Kontrol grubu (A), LPS grubu 
(B), AgNP grubu (C), Ag grubu (D), Üzüm 
Çekirdeği Ekstresi grubu (E), LPS+AgNP 
grubu (F), LPS+Ag grubu (G) ve LPS+Üzüm 
Çekirdeği Ekstresi grubu (H) TNF-α 
görüntüleri gösterilmiştir. Ok ile boyanmış 
alanlar gösterilmektedir. Görüntü büyüt-
mesi X400.

Şekil 5. Kontrol grubu (A), LPS grubu 
(B), AgNP grubu (C), Ag grubu (D), Üzüm 
Çekirdeği Ekstresi grubu (E), LPS+AgNP 
grubu (F), LPS+Ag grubu (G) ve LPS+Üzüm 
Çekirdeği Ekstresi grubu (H) BNP görüntül-
eri gösterilmiştir. Ok ile boyanmış alanlar 
gösterilmektedir. Görüntü büyütmesi X400.
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TARTIŞMA
Mikroorganizmalar ve bitki ekstraktları ile NP’lerin 
biyolojik sentezi ile ilgili çalışmalar günümüzde 
hızla artmıştır. Bitki orjinli polifenolik bileşikler 
son zamanlarda çalışmalarda yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır [8]. Üzüm ve üzüm çekirdeği 
özellikle zengin bir proantosiyanin kaynağıdır [9]. 
Proantosiyaninler askorbik asit ve vitamin E’den 
daha fazla antioksidant aktivite ve serbest radikal 
kovucu etki gösterirler. Kimyasal yol ile sentez edilen 
NP’lerin biyolojik aktiviteleri ve in vivo çalışmalar 
olmasına rağmen biyolojik olarak sentezlenen NP’lerin 
biyolojik aktivitelerinin ve in vivo ortamda etkilerinin 
belirlenmesi için yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bu 
nedenle bizde bu çalışmada üzüm çekirdeği ekstresinin 
endotoksik kalp dokusu üzerine koruyucu etkisi olup 
olmadığını belirlemeyi amaçladık. 

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki üzüm 
çekirdeği proantosiyaninin (GSP) serbest radikalleri 
temizleyebildiğini, serbest radikaller tarafından 
oluşturulan oksidatif hasarı ve miyokardiyal enfaktüs, 
ateroskleroz, ilaç ile oluşan karaciğer ve böbrek hasarını 
gibi hastalıkları önleyebildiğini göstermektedir [11].

Üzüm çekirdeğinin antioksidan etkileri ve karaciğer 
hepatik steatoz üzerine etkileri ile ilgili birçok çalışma 
yapılmıştır. Bouhamidi ve ark. [17] yapmış oldukları 
çalışmada üzüm çekirdeğinin ratlarda karaciğer 
mikrokromozomlarında çoklu doymamış yağ asitlerini 
azalttığını belirlemişlerdir [17].

En yaygın kullanılan nanoparçacıklardan biri olan 
AgNP'ler mükemmel antimikrobiyal özelliklere 
sahiptir ve gıdalarda, tıbbi ürünlerde ve endüstriyel 
kaplamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Topluma sağladıkları potansiyel yararlarına rağmen, 

AgNP'lerin biyolojik yan etkileri, AgNP'ler insan 
gastrointestinal sistemine birkaç yoldan (hava, su, 
yiyecek) girip karaciğer, böbrek, akciğer ve beyin gibi 
organlarda birikebileceğinden dikkatli bir şekilde 
değerlendirilmelidir [18-20]. Bu nedenle, NP’ler ve 
canlı hücreler arasındaki etkileşimi anlamamıza katkıda 
bulunan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı 
çalışmalar, AgNP'lerin balıklara, farelerde ve insanlarda 
hücrelere girebildiklerini ve vücutta dağılabildiklerini 
[21-23], vücut ağırlığında azalmaya ve kan biyokimyasal 
parametrelerinde ve iltihabında değişikliklere yol 
açtıklarını [19] göstermektedir. 

Elle ve arkadaşları [24] yaptıkları çalışma da in vivo 
olarak, ağız yoluyla verilen AgNP’lerin karaciğer ve kalbi 
hedef alan, oksidatif stres ve iltihaplanmaya neden 
olan zararlı etkilere neden olduğunu göstermişlerdir.

AgNP’ler, geniş antimikrobiyal potansiyelleri 
nedeniyle biyomedikal amaçlar için giderek daha fazla 
kullanılmaktadır. Ancak hücresel sistemler üzerindeki 
etkileri sadece birkaç çalışmada ele alınmıştır. Adeyemi 
ve Faniyan [25] de yaptıkları çalışmayla AgNP’lerin lipid 
peroksidasyonuna neden olabileceğini ve antioksidan 
durumunu oksidatif strese neden olacak şekilde 
değiştirdiğini göstermektedir [25].

Daha önce yapılan in vitro çalışmalar, AgNP'lerin çeşitli 
dokulardan türetilen hücrelerde toksik olduğunu 
göstermiştir [26, 27]. Ayrıca, çok sayıda çalışma, 
inhalasyon, yutma veya intra-peritoneal enjeksiyonla 
uygulanan AgNP'lerin, kan dolaşımına geçme ve birkaç 
organda birikme yeteneğine sahip olduğunu, dolayısıyla 
kısmen oksidatif stres yoluyla toksisiteye neden 
olduğunu göstermiştir [28, 29]. NP kaynaklı oksidatif 
stresin, AgNP'lerin biyolojik etkilerini düzenleyen ana 
mekanizma olduğu varsayılmaktadır [30, 31].

Şekil 6. TNF-α ve BNP immünreaktivite 
sonuçları gösterilmektedir.
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AgNP'ler, karaciğer, dalak, beyin, böbrekler [32], kalp 
[31], akciğerler [32, 33], gibi insan vücudunun farklı 
organlarında birikebilir ve çökelebilir. Moradi-Sardareh 
ve arkadaşları [34] tarafından yapılan çalışmanın 
sonuçları, AgNP'lerin çok düşük konsantrasyonda 
toksik etkilerini açıkça desteklemekte ve yaşamda 
kullanılacak nanoparçacık türevli uygulamaların 
güvenliğini doğrulayabilmek için in vivo incelemelerin 
gerekli olduğunu göstermektedir. Moradi-Sardareh ve 
arkadaşları [34] kalp patolojisini de değerlendirdikleri 
çalışmada endotel hücre hasarı ve kalp kası liflerinin 
nükleer değişiklikleri, yüksek dozlarda AgNP'ler ile tedavi 
edilen farelerde belirgin olarak gözlemlemişlerdir. Kalp 
dokusuyla ilgili en alakalı bulgu kas liflerinin dağılmış 
nükleer genişlemesi ve kas içi damarların dolgun 
endotelyal hücreleri olarak gösterilmektedir. 

Günümüzde, NP'ler doğal mevcudiyetleri, hızlı 
oluşumları ve çevre dostu doğaları nedeniyle farklı bitki 
kaynakları kullanılarak sentezlenmektedir [35]. Bizde 
çalışmamızda AgNP’lerle üzüm çekirdeği ekstresini 
birleştirdik. 

Nakkala ve arkadaşları [36]’nın yaptığı çalışmada 
Acorus calamus'un (ACRE) sulu rizom özütü kullanılarak 
sentezlenmiş AgNP’ler Wistar sıçan modelinde in vitro 
antikanser aktivitesi ve in vivo toksisite bakımından 
değerlendirilmiştir. İn vivo toksisite çalışması, 29. 
günde AST, ALT, LDH ve TNF-a ve IL-6 gibi enflamatuar 
belirteçler ve kontrol grubuna kıyasla AgNP'lerle tedavi 
edilen sıçanlar olduğunda önemli değişiklikler olduğunu 
ortaya çıkardı. Histopatolojik inceleme sonucunda 5 ve 
10 mg / kg ağırlığında AgNP ile böbrek, dalak, akciğer, 
kalp, testis ve beyinde önemli bir değişiklik olmadığı 
görüldü. Ancak, AgNP'lerin 10 mg / kg ağırlığında, 
karaciğerde orta derecede hücre şişmesi ve vakuolar 
dejenerasyonu gösterdi ve bu değişiklikler, yıkama 
süresi sonunda tekrar normale döndü. Bu çalışmadan 
elde edilen bulgular, düşük konsantrasyonlardaki yeşil 
sentezlenen AgNP'lerin çevre dostu doğaya sahip 
birçok yönden yararlı olabileceğini göstermektedir. Bu 
konuda yapılan daha önceki Önceki çalışmalarda da 
NP'lerle tedavi edildiğinde inflamatuar belirteçlerin 
seviyelerinde değişiklikler olduğu da belirtildi [37, 38].  

Sulaiman ve arkadaşları [39] yaptıkları çalışmayla 

AgNP’lerin oral uygulamasının bazı biyokimyasal 
parametreler ve doku morfolojisi üzerindeki 
biyokimyasal etkisi değerlendirilmiştir. Histolojik 
incelemelerde sıçan kardiyak, renal ve hepatik 
dokularda NP uygulamasının neden olduğu, 
inflamasyon, hiperkromik anemi, glomerüllerin 
polimorf infiltrasyonu ve hücresel dejenerasyonu 
içeren hücresel morfolojik lezyonlar saptanmıştır. 
Bizim çalışmamızda da kontrol grubunda normal kalp 
dokusu gözlenirken, LPS uygulanan gruplarda hücre 
çekirdeklerinde küçülme ve yapısal olarak düzensizlik 
görüldü. Ag, Üzüm çekirdeği ekstresi ve AgNP 
uygulanan gruplarda kontrole yakın histolojik yapı 
gözlenirken LPS ile birlikte Ag, Üzüm çekirdeği ekstresi 
ve AgNP uygulanan gruplarda ise yine kontrol grubuna 
yakın kalp histolojisi gözlendi. 

Literatürde, birçok hastalığa bağlı olarak ortaya 
çıkan kardiyak etkilerin belirlenmesinde plazma 
BNP düzeylerinin kullanılması ile ilgili birçok çalışma 
bulunmaktadır [40]. Yapılan son çalışmalarda 
da kalbin işlev bozukluklarının yanı sıra iskemik 
kalp hastalıklarında da BNP düzeyinin yükseldiği 
gösterilmiştir [41, 42]. 

BNP, ventriküler hipertrofi gibi ventriküler duvar 
stresindeki artışa cevap olarak salgılanır ve kalp 
iskemisinde ve ciddi kalp yetmezliğinde görülen bir dizi 
durumda yüksek konsantrasyonlarda saptanabilir [43].  

Gao ve arkadaşları [44] tarafından yapılan akut kardiyak 
disfonksiyon sonrası sıçan miyokard dokusunda BNP 
ekspresyonunu ve adli tıp uygulamasında kardiyak 
disfonksiyon tanısında BNP'nin rolünü araştırdıkları 
çalışmada BNP'nin pozitif boyanma derecesi, kardiyak 
disfonksiyon süresince geçen süre boyunca artmıştır. 
BNP ekspresyonu, kardiyomiyositlerde 1 saat ila 2 saat 
arasında hafif pozitif, 4 saat ila 6 saat arasında, ifade 
orta düzeyde pozitifken, 10 saat ila 12 saat arasında, 
BNP en güçlü pozitif ifadeyi göstermiştir. BNP'nin 
ekspresyonu, Western blotlama ve gerçek zamanlı 
RT-PCR ile kardiyak disfonksiyonun artan zamanı ile 
anlamlı bir artış sağlamıştır. Dong ve arkadaşları [45] 
tarafından yapılan çalışmada BNP düzeyleri serumda 
ELISA metodu ile ölçülmüştür. Kontrol grubuna kıyasla 
MI gruplarında BNP düzeyleri önemli derecede yüksek 
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bulunmuştur. MI gruplarının kendi aralarındaki farkın 
ise ise anlamlı olmadığı görülmüştür. 

Ogawa ve Bolt [14], natriüretik peptidlerin ANF ve 
BNP'nin LPS kaynaklı sepsiste ekspresyonunu ve 
salgılanmasını ve sitokinler ve diğer biyolojik olarak 
aktif maddelerle ilişkisini araştırdıkları çalışma da LPS 
uygulamasının plazma ANF ve BNP seviyelerini, kardiyak 
içeriği ve BNP'nin gen ekspresyonunu arttırdığını 
göstermiştir. Akut koroner sendrom, konjestif kalp 
yetmezliği veya hipertansif kalp hastalığı gibi kardiyak 
patolojilere, natriüretik peptidlerin  ANF ve BNP'nin 
plazma konsantrasyonunda bir artış eşlik eder [46]. 
Gerçekten de, sol ventrikül sistolik disfonksiyonunun 
herhangi bir klinik veya ekokardiyografik kanıtı olmadan 
septik hastalarda plazma BNP yükselmesi oluşabildiği 
gösterilmiştir [47]. 

Yukarıdaki gözlemler ve kardiyak hastalığın 
biyobelirteçleri olarak plazma natriüretik peptidlerinin 
özgüllüğü üzerindeki olası etkileri ile ilgili olarak, 
ağır sepsis veya septik şok hastalarında hem atriyal 
natriüretik faktör (ANF) hem de BNP kan düzeylerinde 
artış olduğunu bildirmiş ve sepsis veya septik şokun 
teşhisi ve prognozu için kanda natriüretik peptid 
düzeylerinin ölçülmesinin yararlı olacağı önerilmiştir 
[48-50].

Bizde yaptığımız çalışmada kalp dokusunda BNP 
ve TNF-α ekspresyonunu belirledik. Buna göre LPS 
uygulanan gruplarda diğer gruplara kıyasla anlamlı 
bir artış olurken Ag, Üzüm çekirdeği ekstresi ve AgNP 
uygulanan gruplarda ekspresyon oranları kontrol 
grubuna oldukça yakın, LPS ile birlikte Ag, Üzüm 
çekirdeği ekstresi ve AgNP uygulanan gruplarda 
LPS ile artan ekspresyon düzeylerinin düşürüldüğü 
gözlenmiştir. 
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ÖZET
Amaç: Sezaryen ile doğum oranlarının artması adezyon formasyonu ilişkili komplikasyonlarda artışa neden 
olmaktadır. Morbidite ve mortalite ilişkili bu komplikasyonları preoperatif öngörebilmek, perinatal sonuç-
larda belirgin iyileşme sağlayabilir. Çalışmanın amacı geçirilmiş sezaryen öyküsü olan olgularda skar özellik-
leri ile intraperitoneal adezyonlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.      
Materyal ve metot: Prospektif olarak planlanan bu çalışmaya, üniversite hastanesinde, geçirilmiş sezaryen 
endikasyonu ile elektif sezaryen ile doğum yapacak ve dahil edilme kriterlerini karşılayan toplam 101 hasta 
dahil edilmiştir. Sezaryen skar özellikleri (pigmentasyon, cilt ile ilişkisi) preoperatif not edilmiştir. Takiben 
intraperitoneal adezyon varlığına göre hastalar iki gruba ayrılmış ve perinatal sonuçlar değerlendirilmiştir.  
Bulgular: Gruplar arasında yaş, vücut kitle indeksi (VKİ) ve gravida sayıları anlamlı fark izlenmemiştir 
(p˃0.05). İntraperitoneal adezyon olan hastalarda hiperpigmente skar varlığı anlamlı olarak daha yüksek 
bulunmuştur (%43 vs %15, p˃l0.001). Çevre cilt ile skar ilişkisi eleve, aynı düzlemde ve deprese olarak sınıf-
landırıldığında, gruplar arasında skar yüksekliği açısından fark saptanmamıştır (p=0.21).
Sonuç: Skar özelliklerinin değerlendirilmesi, sezaryen sonrası bağ doku iyileşmesini pratik ve objektif  şe-
kilde yansıtabilir. Ek olarak, bağ dokusu iyileşmesinin başka bir sonucu olan adezyon formasyonu gelişimini 
öngörmede etkili olabileceği düşünülmektedir. Özellikle pigmentasyon artışının preoperatif değerlendiril-
mesi ile batın içi yapışıklıklar hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Anahtar Kelimeler: Skar; Adezyon; Sezaryen; Pigmentasyon

ABSTRACT
Objectives: Rising cesarean delivery (CD) rates leads to an increase in the adhesion related complications. 
Prediction of these complications preoperatively may provide a significant improvement in perinatal 
outcomes. The aim of this study was to evaluate the relationship between scar characteristics and 
intraperitoneal adhesions in patients with a history of repeat CD.
Materials and Method: A total of 101 patients who underwent elective CD due to prior CD history were 
included in this prospective study. Cesarean scar characteristics (pigmentation and association with 
surrounding skin) were noted preoperatively. Subsequently, patients were divided into two groups in terms 
of presence of intraperitoneal adhesion and the perinatal outcomes were evaluated.
Results: Age, body mass index (BMI) and gravidity were comparable between the groups (p˃0.05). 
Hyperpigmented scarring was significantly higher in patients with intraperitoneal adhesion (43% vs 15%, 
p˃0.001). There was no significant difference in scar height between the groups when the incision site 
classified as elevated, abreast and depressed from the surrounding skin (p=0.21).
Conclusion: Evaluation of scar characteristics may reflect healing process of the connective tissue after CD. 
In addition, it is thought that evaluating scars might be feasible in predicting adhesion formation, which is 
another result of connective tissue healing. In particular, analyzing pigmentation rates preoperatively might 
help predicting intraabdominal adhesions.

Key Words: Scar; Adhesion; Cesarean; Pigmentation
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GİRİŞ
Son yıllarda tüm dünyada sezaryen ile doğum oranları 
artmaktadır. Sezaryen oranları ülkelerin gelişmişlik 
seviyelerine ve doğum politikalarına göre değişmekle 
birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2010 
yılı itibariyle bu oran %32.8 iken, Türkiye’de bu oran 
2013 verilerine göre %48’dir (1). Artan sezaryen 
oranları ile birlikte sezaryen ilişkili komplikasyonlar da 
artmaktadır. Sezaryen sonrası karşılaşılan en önemli 
komplikasyonlardan biri intraperitoneal adezyonlardır 
(İPA). Adezyonlar, kronik dönemde kronik pelvik 
ağrıya yol açmakla birlikte sonraki laparatomilerde 
karın içi organ yaralanmaları riskinde artışa neden 
olmaları nedeniyle önem taşımaktadırlar. İPA riskinin 
preoperatif olarak öngörülebilmesi ile gerekli cerrahi 
ekip ve transfüzyon hazırlığı yapılması, adezyon ilişkili 
morbidite ve mortalite oranlarını azaltmada etkili 
olacaktır. Fakat henüz İPA riskini öngörmede etkinliği 
kanıtlanmış bir metod bulunamamıştır (2).

İPA geçirilen sezaryen sayısı ile orantılı olacak şekilde 
kişisel farklılıklar göstermektedir. Cerrahi sonrası 
adezyon şiddetini belirlemede esas olarak kişinin yara 
iyileşme süreçleri etkili olmaktadır.  İnflamatuar faz, 
proliferatif faz ve yeniden düzenlenme dönemlerini 
içeren iyileşme süreci basamakları, hem skar dokusu 
oluşumu hem de adezyon oluşumu için benzer 
süreçlerdir (3). Bu nedenle insizyon bölgesindeki skar 
özelliklerinin adezyonları öngörmede bir belirteç olarak 
kullanılabileceği düşünülmektedir (4-8).

Bu çalışmanın amacı, geçirilmiş sezaryen ile doğum 
öyküsü olan ve bu nedenle elektif sezaryen operasyonu 
planlanan kadınlarda, preoperatif insizyon skarının 
özelliklerinin değerlendirilerek İPA ile ilişkisinin 
araştırılmasıdır.
 
MATERYAL VE METOT
Bu prospektif kohort çalışması, bir üniversite hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde Ekim 2018 
ile Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Daha önce geçirilmiş en az bir sezaryeni bulunan 
ve bu endikasyon ile sezaryen ile doğum planlanan 
hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Myomektomi, over 
cerrahisi, appendektomi gibi başka bir endikasyonla 
batın cerrahisi geçirmiş hastalar, daha önce abse ya da 

pelvik inflamatuar hastalık (PID) öyküsü olan hastalar, 
önceki operasyonlar sonrası kesi yeri enfeksiyonu 
gelişmiş hastalar, endometriozis, sistemik lupus 
eritematozus, vaskülit ve diyabet gibi sistemik hastalığı 
olan kadınlar ve insizyon hattında keloid oluşumunu 
önlemek için tedavi kullanmış hastalar çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Dahil edilme kriterlerini karşılayan tüm 
hastalar çalışmaya katılım öncesinde bilgilendirilmiş 
olup onamları alınmıştır. Çalışma Helsinki Bildirgesi ile 
uyumlu olacak şekilde, lokal etik kurul onayı sonrasında 
gerçekleştirilmiştir.

Çalışmaya dahil edilen hastalar 3 aşamada 
değerlendirilmiştir. Öncelikle tüm hastaların maternal 
yaş, maternal vücut kitle indeksi (VKİ), gravida, parite 
ve geçirilmiş sezaryen sayısı gibi demografik verileri 
not edilmiştir. Takiben, hastaların skar özellikleri 
preoperatif olarak değerlendirilmiştir. Sezaryen skar 
hattında pigmentasyon bulguları değerlendirilerek 
hipopigmente ya da hiperpigmente skar varlığı not 
edilmiştir. Skarın çevre cilt dokusu ile ilişkisine ciltten 
eleve, aynı düzlemde ve deprese olarak değerlendirilip 
kaydedilmiştir. Tüm hastaların preoperatif skar 
özellikleri aynı hekim tarafından incelenmiştir (ÖK). Son 
aşamada, İPA varlığı ve şiddeti Nair adezyon skorlama 
sistemi ile intraoperatif olarak değerlendirilmiştir 
(9). Bu sınıflamaya göre, hastalar intraabdominal 
adezyonlar açısından şu şekilde değerlendirilmiştir: 
Grade 0, adezyon yok; Grade 1, organlar arasında veya 
organlar ve abdominal duvar arasında tek bant var; 
Grade 2, organlar arasında veya organlarla abdominal 
duvar arasında 2 bant var; Grade 3 organlar arasında 
veya organlarla abdominal duvar arasında 2 den fazla 
bant var; Grade 4, adeziv bantların sayısından bağımsız 
olarak bir organın direkt abdominal duvara yapışık 
olması. İPA yaygınlığına göre hastalar gruplandırılmıştır. 
 
İstatiksel analiz
İstatistiksel analiz için SPSS software versiyon 17.0 
(Chicago, IL, USA) programı kullanılmıştır. Kategorik 
veriler yüzde olarak, sürekli değişkenler ortalama± 
standart sapma (SD) olarak verilmiştir. İki grup arası 
parametrik verilerin karşılaştırmaları için Student-T 
testi, non-parametrik verilerin karşılaştırılmaları için ise 
Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Skar ve adezyon 
grupları arasında korelasyon analizi için Spearman's 
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korelasyon testi kullanılmıştır. p değeri <0.05 istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR 
Çalışmaya dahil edilen toplam 101 hasta, Nair 
adezyon skorlamasına göre değerlendirildiğinde 74 
hastada (%73.2) İPA izlenirken, 27 hastada (%26.7) 
adezyon izlenmemiştir. Hastaların demografik verileri 
değerlendirildiğinde yaş, VKİ, gravida ve parite 
sayıları gruplar arasında benzer bulunmuştur (Tablo 
1). Geçirilmiş sezaryan sayıları beklenildiği şekilde, 
adezyon olan grupta anlamlı şekilde daha yüksek 
izlendi (p=0.02). 

Hastaların skar özellikleri ve fetal doğum ağırlığı ilişkili 
sonuçları incelenmiştir tablo 2 de verilmiştir. Hastalar 
skar yüksekliğine göre değerlendirildiğinde, gruplar 
arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır 
(p=0.21). Pigmentasyon oranları karşılaştırıldığında, 
hiperpigmentasyon oranının adezyon olan hastalarda 
anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görüldü (p=0.01).
 
Skar özellikleri ve adezyon varlığı arasındaki ilişki 
Spearman korelasyon testi ile değerlendirildiğinde, 
iki parametre arasında lineer anlamlı bir korelasyon 
saptanmıştır (p<0.01) (Tablo 3). 

Adezyon var 
(n=74)

Adezyon yok 
(n=27)

p değeri

Yaş (yıl) 29.85 (±4.91) 30.20 (±4.65) 0.25

BMI (kg/m2) 29.49 (±5.07) 28.95(±5.01)  0.62

Gravida (n) 3.42 (±1.47) 2.91(±1.30) 0.07

Parite (n) 2.04 (±1.08) 1.64 (±1.01) 0.10

Geçirilmiş 
sezaryen 
sayısı (n) 

2.14 (±1.34) 1.05(±0.85) 0.02

kg:kilogram, m:metre, n:sayı, 

Adezyon var
(n=74)

Adezyon yok
(n=27)

p değeri

Doğumda gestasyonel yaş (hf) 38.23 (±0.81) 38.48(±0.95) 0.15

Fetal doğum ağırlığı (gr) 3231.08 (±437.19) 3250.06(±510.65) 0.21

Skar pigmentasyonu <0.01

        Hiperpigmente skar (n) 32 (%43) 4 (%15)

        Hipopigmente skar (n) 42(%57) 23 (%85)

Skar yüksekliği 0.21

       Eleve skar (n) 15 (%20) 1 (%4)

      Deprese skar (n) 8 (%11) 2 (%7)

      Aynı düzlemde  skar (n) 50 (%49) 24 (%89)

n:sayı, hf:hafta,  gr:gram

Tablo 2. Adezyon gruplarına göre sonuçlar

r p değeri

Skar yüksekliği 0.127 0.224

Skar pigmentasyonu 0.441* <0.001

r: Spearman's korelasyon katsayısı

Tablo 3. Skar özellikleri ve intraabdominal adezyon 
ilişkisini gösteren Spearman's korelasyon katsayıları

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri
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TARTIŞMA
Geçirilmiş sezaryen sayılarının artması ile karşılaşılan 
en önemli sorunlardan biri adezyon formasyonundaki 
artıştır. İPA çevre organ yaralanması, hemoraji, 
enfeksiyon, rüptür ve histerektomi riskinde artışa 
neden olmaktadır (4, 5, 10). Morbidite ve mortaliteyi 
üzerine negatif etkilerine ek olarak, adezyon ilişkili 
komplikasyonların tedavi maliyeti ABD'de 1994 yılında 
yıllık 1.3 milyar dolar olarak hesaplanmıştır (11).  

Adezyonlar sıklıkla cerrahi travma sonrası, daha nadiren 
enfeksiyon veya kimyasal irritasyon sonrası inflamatuar 
yanıta cevap olarak batın içi organlar arasında oluşan 
bant şeklindeki fibröz yapılardır. Cerrahi travma 
sonrası peritoneal dokunun iyileşme süreci sitokinler, 
inflamatuar hücreler, koagülasyon molekülleri ve fibrin 
oluşumuyla karakterize oldukça komplike bir süreçtir 
(12). Bu kompleks süreçteki bozukluk cerrahi sonrası 
adezyon oluşumuyla sonuçlanır. Bilinen risk faktörleri 
arasında enfeksiyonlar, doku iskemisi, intraperitoneal 
kanama, cerrahi teknik, genetik faktörler ve fibroblast 
ativitesi bulunmaktadır (13, 14). 
 
İnsizyon hattındaki cildin iyileşme süreci de peritoneal 
iyileşme sürecine benzerlikler gösterir. Cildin iyileşme 
süreci; inflamatuar faz, proliferatif faz (makrofajların 
granülasyonu, proliferatif dejenerasyon ve epitelyal 
doku ile karakterize) ve uzun süren bir remodeling 
fazını (ekstrasellüler matriksin regülasyonu) içerir (15). 
Yara iyileşmesinde etkin olan molekülün transforming 
growth factor-beta (TGF-β) olduğu düşünülmektedir 
(3). Erişkinlerde, skar dokusunda aktif TGF-β ve 
reseptörleri izlenir. Ayrıca, fibroblastların, hem 
hipertrofik skarlarda hem de keloidlerde, sürekli olarak 
TGF-β sinyal transdüksiyonunda yer alan proteinleri 
sentezlediği gözlenmiştir (16, 17). Skar dokusu 
ve peritoneal iyileşmenin benzer mekanizmalarla 
meydana gelmesi akla objektif, gözle görülebilen ve 
kolay bir değerlendirmeye imkan tanıyan cilt skar 
özellikleri ile intraperiteneal adezyonlar arasında bir 
korelasyon olup olmadığı sorusunu getirmektedir. 
Ancak skar dokusuyla intraperitoneal adezyon ilişkisini 
inceleyen yayın sayısı literatürde kısıtlıdır. 

Skar özellikleri ile İPA arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmalar değerlendirildiğinde çelişkili sonuçlar 

izlenmektedir. Deprese skar dokusunun adezyon riskini 
öngörmede faydalı olabileceğini belirten araştırmalar 
bulunmaktadır (4, 5). Nissen ve ark., ince İPA'un aşırı 
fibrovasküler yapı ve deprese skarın hipertrofiye 
yol açtığını ve bu durumun gerilme kuvvetinden 
kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir (18). Çim ve ark. 
ise hipopigmentasyon ve deprese skarın İPA ilişkili 
olduğunu göstermişlerdir (15). Diğer yazarlar ise 
daha detaylı bir skorlama sistemi kullanmışlardır (6, 
7). Stocker ve ark. hipertrofik skarın intrabdominal 
adezyonlarla ilişkili olduğunu söylerken, Taylan ve ark. 
hiperpigmentasyonun adezyonlarla daha yakından 
ilişkili olduğunu söylemişlerdir. Bizim çalışmamızda 
ise Taylan ve ark. yaptığı çalışmaya benzer şekilde 
hiperpigmentasyon ve İPA arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır. 
 

Literatürde çelişkili sonuçlar olmakla birlikte bu 
çalışma skar pigmentasyonunun intraabdominal 
adezyonları öngörmede anlamlı olduğunu göstermiştir. 
Bu çalışmanın literatürdeki çalışmalardan en büyük 
farkı term gebeliği olan hastalar üzerinde yapılmış 
olmasıdır. Literatürdeki çoğu çalışmanın gebe olmayan 
hasta grupları üzerinde yapıldığı gözlenmiştir. Bu 
grubun incelenmesinin önemi, gebelikte büyüyen 
uterusla beraber abdominal anatomi ve iyileşme-
adezyon süreçlerinde rol oynayan gerim kuvvetlerinin 
değiştiğinin gözlenmesidir (19). Gebelerin dahil edildiği 
bir diğer çalışma ile benzer sonuçların bulunmuş olması, 
gebelikte skar oluşumunun ve gerim kuvvetlerinin 
farklı olması dolayısıyla intraperitoneal adezyonlar 
ile skar özellikleri arası ilişkinin değişebileceğini 
göstermektedir (7). 
 
Sonuç olarak yara iyileşme prosedürleri göz önüne 
alındığında skar özelliklerinin intraabdominal 
adezyonları öngörmede başarılı olacağı 
düşünülmektedir. Kesin ilişkinin ortaya konulabilmesi 
için seçilmiş hasta gruplarıyla daha büyük populasyonlu 
çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Amaç: Erkek faktörlü infertilite toplunda sık karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışmada amacımız basit ve ucuz 
bir tetkik olan tam kan sayımı parametrelerini kullanarak, pro-inflamatuar belirteçler olan nötrofil/lenfosit 
ve platelet/lenfosit oranlarının, azoospermi, oligoastenozoospermi ve normal sperm parametrelerinde pre-
diktif olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır.
Materyal ve Metod: Kliniğimize erkek faktörlü infertilite araştırılması nedeniyle başvurmuş ve çalışma kri-
terlerini sağlayan 358 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.  Hastalar Azoospermi grubu (Grup 1), 
Oligoastenoteratozoospermi grubu (Grup 2), Normal sperm parametrelerine sahip grup (Grup 3) olmak üze-
re üç gruba ayrıldı. Gruplar nötrofil, lenfosit, platelet değerleri ile nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit 
oranları açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Demografik veriler ile nötrofil, lenfosit ve platelet değerleri açısından gruplar arası anlamlı fark 
saptanmadı.  Nötrofil/Lenfosit oranı ve Platelet/Lenfosit oranı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (sı-
rasıyala p: 0,745, p: 0,998).
Sonuç: Azospermi ve oligoastenoteratozoospermi olasılığını öngörebilmek için NLO ve PLO değerlerini pre-
diktif bir marker olarak kullanılmasını önermiyoruz.

Anahtar Sözcükler: Azospermi; Nötrofil/Lenfosit Oranı; Platelet/Lenfosit Oranı

ABSTRACT
Objective: Male factor infertility is a common disease. In this study, we aimed to investigate the predicta-
bility of neutrophil / lymphocyte and platelet / lymphocyte ratios in azoospermic, oligoasthenozoospermic 
and normal semen parameters by using whole blood count parameters which are simple and inexpensive.
Material and Methods: The data of 358 patients who admitted to our clinic due to male factor infertility 
were investigated retrospectively. The patients were divided into three groups as azoospermia group (Group 
1), oligoastenoteratozoospermia group (Group 2) and normal group (Group 3). The groups were compared 
in terms of neutrophil, lymphocyte, platelet values, neutrophil / lymphocyte ratio and platelet / lymphocyte 
ratios.
Results: No significant difference was found between the groups in terms of demographic data, neutrophil, 
lymphocyte and platelet values. There was no statistically significant difference in Neutrophil / Lymphocyte 
ratio and Platelet / Lymphocyte ratio (p: 0.745, p: 0.998).
Conclusion: We do not recommend the use of NLR and PLO to predict the probability of azoospermia and 
oligoasthenoteratozoospermia.

Keywords: Azoospermia; Neutrophil/Lymphocyte Ratio; Platelet/ Lymphocyte Ratio

NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI 
AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN 
PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?
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GİRİŞ
İnfertilite, cinsel aktif bir çiftin, korunmasız ve düzenli 
birlikteliğine rağmen bir yıl içerisinde spontan gebelik 
sağlayamaması durumudur. İnfertilite hem kadın hem 
erkek faktörlerden kaynaklanabilir.  Çocuksuz çiftlerin 
% 50'sinde anormal semen parametreleri, erkek 
infertilitesi ile ilişkili bir faktör bulunurken, olguların % 
30-40'ında erkek kısırlığına bağlı faktör bulunamamıştır 
(idiyopatik erkek kısırlığı) (1). Diyet ve toksik maddeler 
gibi çevresel faktörler ve genetik bozukluklar, 
enfeksiyon ve inflamasyon erkek faktörlü infertilite 
nedenleri arasında gösterilmiştir (2).

İnflamatuar patolojilerin erkek infertilitesine neden 
olduğu bilinmektedir ve bu süreçte, yüksek reaktif 
oksijen türlerinin (ROT) üretimi, sperm üretimini 
ve yapısını bozabilir(3-5). Semen anormallikleri ile 
birlikteliği bulunan ROT’ların inflamasyon sırasında 
üretimleri artarak ve antioksidan mekanizmaları 
baskılayarak sperm yapısını etkileyebilir. Seminal 
plazmada enzimatik ve non-enzimatik antioksidan 
mekanizmalar bulunur. Enzimatik olanlar arasında 
süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz/glutatyon 
redüktaz sistemi ve katalaz sayılabilir. Non-enzimatikler 
arasında ise askorbik asit (vitamin C), α-tokoferol 
(vitamin E), taurin ve hipotaurin gibi ajanlar 
bulunur (6).  İnflamasyon sırasında, bu antioksidan 
mekanizmalar, semendeki mevcut toplam antioksidan 
kapasitenin ötesindeki yüksek ROT seviyeleri nedeniyle 
"oksidatif stres" olarak adlandırılan ve sperm hasarı ile 
sonuçlanan bir durum oluşturabilir (5).

Nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve platelet/lenfosit oranı 
(PLO) sistemik inflamasyonu gösteren pro-inflamatuar 
belirteçlerdir ve inflamatuar hematolojik skorlar olarak 
popüler araştırma konuları haline gelmiştir (7). NLO, 
kanser ve çeşitli sistemik hastalıkların yanı sıra sistemik 
inflamasyonun bir belirteci olarak giderek daha fazla 
kullanılmaktadır ayrıca ağır ateroskleroz gibi çeşitli 
vasküler hastalıklarda prognostik bir inflamatuar 
belirteç olarak kabul edilmiş ve kardiyovasküler 
risk ve mortalite için bir prediktif bir marker 
olarak sunulmuştur (8-10). PLO’nun, çeşitli kanser 
tiplerinden akut inflamatuar demyelinizan polinöral 
radikülopatiye, dikkat eksikliği ile birlikte hiperaktivite 
bozukluğundan erektil disfonksiyona kadar değişen 

çeşitli hastalıkların potansiyel bir prediktörü olduğu 
bildirilmiştir (11). Enfeksiyonla ilişkili olarak PLO'nun 
yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen hastalarda 
nozokomiyal enfeksiyonlarda önemli ölçüde arttığı ve 
hastanede kalış süresi ile pozitif ilişkili olduğu ayrıca acil 
servislerde sepsis tanılı hastalarda gözlenen mortalite 
ile ilişkili yüksek PLO seviyeleri gösterilmiştir (12,13).

Bu çalışmanın amacı, basit ve ucuz bir tetkik olan tan 
kan sayımı parametrelerini kullanarak, pro-inflamatuar 
belirteçler olan NLO ve PLO değerlerinin azospermi ve 
oligoastenoteratozoospermi açısından, prediktif olarak 
kullanılabilirliğini değerlendirmektir.
 
MATERYAL VE METHOD
Üroloji polikliniğine aralık 2017- mart 2019 tarihleri 
arasında infertilite araştırılması veya kontrol yaptırmak 
üzere başvurmuş olan, ayrıca eş faktörlü infertilite 
nedeniyle takipte olan 18-54 yaş arasındaki hastaların 
spermiogram sonuçları ve inflamatuar parametreleri 
retrospektif olarak değerlendirilerek kayıt altına 
alındı. Lokal etik kurulundan onayı alındıktan sonra 
tüm hastalardan yazılı onay alınarak ve Helsinki 
Deklarasyonu’na uygun şekilde retrospektif olarak 
değerlendirildi (2017-KAEK-189_2019.04.17_10). 
Onsekiz yaş altı, aktif veya kronik inflamatuar hastalığı 
bulunan, beyaz küre>10000uL olan, retraktil testis, tek 
veya çift taraflı orşiektomi yapılmış, karyotip anomalisi, 
kemoterapi ve radyoterapi öyküsü olan, hematolojik 
hastalığı olan ve steroid tedavisi alan, primer veya nüks 
varikoseli olan ve bir yıldan kısa sürede varikoselektomi 
hikayesi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların 
temel karakteristik özellikleri, yaş, vücut kitle indeksi 
(VKI), sigara kullanımları, testis hacimleri (Prader 
orşidometri kullanılarak ölçüm yapıldı), reprodüktif 
hormon sonuçları (Follikül Stimülan Hormon (FSH), 
Luteinizan Hormon (LH) Total Testosteron (TT)), kayıt 
altına alındı. Çalışma kriterlerini sağlayan 358 hasta 
çalışmaya dâhil edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 
en son 2010 yılında beşinci baskısını yayımladığı kılavuz 
referans alınarak (14); Azospermi grubu (Grup 1), 
oligoastenoteratozoospermi grubu (Grup 2), normal 
sperm parametrelerine sahip grup (Grup 3) olmak 
üzere üç gruba ayrıldı.

Gruplar arasında cinsel perhiz süresi, semen hacmi, 
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sperm konsantrasyonu, total sperm sayısı, progresif 
motilite, total motilite, oranları karşılaştırıldı. Tam kan 
sayımı sonuçları hematoloji analizörü ile elde edildi 
(Sysmex XN-1000(Sysmex, Kobe, Lapan)). Nötrofil, 
lenfosit, platelet değerleri ile NLO ve PLO oranları 
hesaplanarak gruplar arasında karşılaştırma yapıldı. 
Tüm istatistiksel testler Statistics Package for Social 
Sciences version 25 (IBM SPSS®, Chicago, IL) kullanılarak 
yapıldı. Kategorik veriler için çok gözlü Ki-Kare testi 
uygulandı. Numerik veriler için ise Kruskal-Wallis 
testi kullanıldı. Anlamlılığın ortaya konması gerektiği 
durumlarda pairwise karşılaştırma yapıldı. p<0.05 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

SONUÇLAR
Grup 1 de ortalama yaş 31,38±6,4, Grup 2 de 
30,34±5,8 ve Grup 3 de 30,66±5,3 idi ve gruplar arası 
istatistiksel anlamlı fark yoktu. Gruplar arasında VKI, 
sigara kullanımı açısından istatistiksel anlamlı fark 
yoktu. Testis hacimleri arasında saptanan istatistiksel 
farkın azospermi grubundan kaynaklandığı saptandı. 
Reprodüktif hormon sonuçları gruplar arasında 
istatistiksel anlamlı idi. Bu farkların hangi gruptan 
kaynaklandığını tespit etmek için yapılan pairwise ikili 
karşılaştırma testinde; FSH tüm ikili karşılaştırmalarda 
anlamlı farklı iken, LH farkını yaratan grubun azospermi 
grubu olduğu görüldü. TT ortalama değeri grup 1 de 
diğer gruplara göre anlamlı olarak düşüktü. (Tablo 1).

Gruplar arasında cinsel perhiz süreleri arasında fark 
yoktu. Semen hacmi, konsantrasyonu, total sperm 
sayısı, progresif motilite, total motilite gruplar 
arasında istatistiksel farklı idi. Bu farkı yaratan gruplar 
için pairwise ikili karşılaştırma testi yapıldı. Semen 

hacminde anlamlılık grup 1 ile grup 3 arasındaki farktan 
kaynaklanıyordu. Sperm konsantrasyonu, total sperm 
sayısı, progresif motilite ve total motilite gruplar arası 
tüm ikili karşılaştırmalarda her ikili karşılaştırmalarda 
anlamlı idi. (Tablo 2).

Azospermi 
(n=53)

Oligoastenoteratozoospermi 
(n=109)

Normal 
(n=196)

p-value

Yaş (mean) 
(SD)  

31,38±6,4 30,34±5,8 30,66±5,3 0,51

VKI  (mean) 
(SD)

27,1±3,5 26,5±4,61 26,6±3,8 0,46

Sigara 
kullanımı 
(n) (%)

30 (56,6) 63 (57,8) 101(54,2) 0,84

Testis Hacim (mean) (SD)

Sağ Testis 12,7±5,2 16,3±2,1 17,4±1,6 0,001

Sol Testis 12,5±5,2 16,5±1,9 17,3±1,7 0,001

Hormon (mean) (SD)

FSH 13,6±11,7 4,7±3,8 3,4±1,7 0,001

LH 6,2±4,2 3,8±2,2 3,3±1,4 0,001

TT 377,9±197,9 479,5±192,8 464,7±160,6 0,008

Tablo 1: Demografik verilerin, testis hacimlerinin ve hormon sonuçlarının karşılaştırılması

 VKI: Vücut Kitel İndex, SD: Standart Deviasyon, FSH:  Folikül Stimülan Hormon, 
LH: Luteinizan Hormon TT: Total Testosteron 
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Azospermi 
(n=53)

Oligoastenoteratozoospermi 
(n=109)

Normal 
(n=196)

p-value

Cinsel Perhiz 
süresi (d) (SD)

3,23±0,6 3,23±0,5 3,21±0,5 0,848

Semen Hacmi 
(mL) (SD)

2,7±1,6 3,2±1,5 3,3±1,3 0,029

Konsantra-
syon (106/
mL) (SD)

0 18,3±23,9 62,2±27,8 0,001

Total Sperm 
Sayımı (106) 
(SD)

0 60,5±98,9 208,1±124,2 0,001

Progresif mo-
tilite (%)(SD)

0 17,27±10,2 32,8±10,5 0,001

Total motilite 
(%)(SD)

0 30,2±14,2 53,1±10,4 0,001

Azospermi 
(n=53)

Oligoastenoteratozoospermi 
(n=109)

Normal 
(n=196)

p-value

Nötrofil (103/
mm3) (mean) 
(SD)

4,48±1,68 4,62±1,61 4,52±1,30 0,772

Lenfosit (103/
mm3)  (mean) 
(SD)

2,55±0,81 2,56±0,72 2,58±0,71 1,0

Platelet 260,1±56,9 265,8±60,8 262,3±53,3 0,842

 (103/mm3) 
(mean) (SD)

1,86±0,83 1,89±0,73 1,83±0,60 0,745

NLO (mean) 
(SD) 

110,3±37,1 109,9±35,3 106,2±26,3 0,998

PLO (mean) 
(SD)  

0 30,2±14,2 53,1±10,4 0,001

TARTIŞMA
Genital muayene, testis hacimleri, anormal 
reprodüktif hormon seviyeleri gibi bulgular sperm 
patolojilerini öngörmede faydalı bilgiler verse de bu 
değerlendirmeler genellikle infertilite araştırılması 
nedeni ile başvuran hastalarda yapılmaktadır. Bu 
çalışmada, özellikle infertilite dışı nedenlerle polikliniğe 

başvuran bekâr veya çocuksuz çiftlerde, basit ve ucuz bir 
tetkik olan tam kan sayımı parametrelerini kullanarak 
bazı sistemik inflamasyona dayalı NLO ve PLO gibi 
prognostik skorların, sperm parametre bozukluklarını 
öngörebilme açısından, prediktif bir marker olarak 
kullanılıp kullanılamayacağını araştırdık. 

Tablo 2: Semen parametrelerinin gruplar arasında karşılaştırılması

SD: Standart Deviasyon

Nötrofil, Lenfosit ve Platelet değerleri ile NLO ve PLO açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark 
saptanmadı (Tablo 3).

NLO: Nötrofil/Lenfosit Oranı PLO: Platelet / Lenfosit Oranı
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İnflamatuar patolojiler, erkek kısırlığının iyi bilinen 
nedenlerindendir (5). İnflamasyon, yaralanma ve doku 
hasarına cevap verme işlemidir. Bu işlem lökositleri 
ve plazma moleküllerini enfeksiyon bölgelerine 
getirir. Sertoli hücreleri, germ hücrelerine yapısal 
ve besleyici destek sağlamanın yanı sıra immün 
hücrelere ve immün efektör moleküllere kan-testis 
bariyeri yoluyla erişimi de kontrol eder. Kan-testis 
bariyerinin oluşumu ile mayotik ve haploid germ 
hücreleri üzerindeki neoantijenler, seminifer epitel ve 
testis interstisyumunun bazal bölümünden sekestre 
edilir ve böylece sadece interstisyumda bulunan 
lökositlere doğrudan erişim sağlanır (15). Peroksidaz 
pozitif lökositler semende ROT'un ana kaynağıdır 
(6). İnflamatuar hücreler tarafından üretilen ROT’lar 
Sertoli hücreleri tarafından oluşturulan kan-testis 
bariyerini bozarak spermatogenezi negatif etkiler (16). 
Günümüzde, asemptomatik infertil erkeklerin testiste 
inflamatuar lezyonlar sadece biyopsi değerlendirmesi 
ile saptanmaktadır. Klinik bulgu vermeyen, intrinsik 
veya sebebi bilinmeyen ve önceden var olan testis 
bozukluklarında, testis içi inflamasyon bulunabilir. 
(15). İdiyopatik kısırlığa sahip erkeklerin testis 
dokuları incelendiğinde, % 50'sinden fazlasında lökosit 
infiltrasyonu olduğu saptanmıştır (17).

Etyolojisinde inflamatuar ajanların da suçlandığı ancak 
çoğunluğu idiyopatik olan prematür ovaryan yetmezlik 
tanısında NLO ve PLO değerlerini değerlendiren bir 
çalışmada NLO’ nun tanı amaçlı bir marker olarak 
kullanılabileceği gösterilmiştir (18). Yüksek PLO neo-
natal sepsis, malignite başta olmak üzere birçok 
fizyolojik stres durumunda kötü prognozla ilişkili 
olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır (19,20).
Günümüzde non-obstruktif azospermi varlığını tespit 
edebilmek için klinik parametreler yoktur. Yetersiz 
antioksidan mekanizmalara sahip hastalarda, ROT 
sperm membranlarına ve DNA'ya zarar verebilir ve 
apoptoz yoluyla azospermiye neden olabilir (16). Yücel 
ve arkadaşlarının (21) 352 non-obstruktif azospermik 
hastaya mikro-TESE (Testicular Sperm Extraction) 
yaptıkları çalışmada, NLO ve PLO değerleri, TESE'de 
sperm bulunamayan hastalarda bulunanlara göre 
istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca 
sistemik inflamasyonun, TESE'de sperm bulunmasını 
olumsuz yönde etkilediğini ve NLO’nun TESE'de 

spermatozoanın varlığını gösteren bağımsız bir 
faktör olarak kullanılabileceği vurgulamışlar. Aykan 
ve arkadaşları (22) 106 hastalık serisinde, normal ve 
anormal sperm parametreleri olan hasta gruplarının 
NLO ve PLO değerlerini karşılaştırmışlar, gruplar arasın 
fark bulamamışlar. Anormal sperm parametrelerinde 
pro-inflamatuar belirteçlerin prediktif olarak 
kullanılmasını önermemişlerdir. Bizim çalışmamızda 
üç grup arasında hematolojik parametreler açısından 
anlamlı fark yoktu. 
Ateş ve arkadaşları (23), varikosele bağlı infertilite 
patofizyolojisinde inflamasyonun rolünü ortaya 
çıkarmak için yaptıkları çalışmada; varikoselektomi 
sonrası sperm parametrelerinde artış olmayan grupta 
NLO değerinin, artış olan gruba göre istatistiksel anlamlı 
yüksek olduğunu göstermişler. Sistemik inflamasyonun 
sperm parametrelerinde varikoselektomi ile iyileşme 
olasılığını olumsuz yönde etkilediğini vurgulamıştır. Biz 
çalışmamızda, varikoselin sperm parametreleri üzerine 
olan olumsuz etkileri nedeniyle varikoseli olan hastaları 
çalışma dışı bıraktık. 

İnflamatuar patolojilerin spermatogenez üzerindeki 
olumsuz etkileri bilinse de bu durumu gösterebilen 
prediktif markerlar sınırlıdır. İnterlokinler, tümör 
nekroz faktör-alfa, interferon gama gibi inflamatuar 
sitokinlerin seminal plazmada çalışılması, inflamasyon 
ile infertilite ilişkisini anlamada bize daha çok bilgi 
sağlayabilir ancak bu testlerin yapılmasındaki teknik 
zorluklar ve maliyet rutin uygulamada kullanımlarını 
sınırlamaktadır (24-26). 

Çalışmamızda NLO ve PLO sonuçlarının sperm 
parametreleriyle olan ilişkisini değerlendirdik. Çeşitli 
hastalıklarda tanı ve prognostik bir marker olarak 
kullanılabilirliği gösterilmiş olan ve rutin uygulamada 
kolayca belirlenebilen proinflamatuar belirteçlerin, 
sperm parametreleri ile ilişkili olmadığını gösterdik. 
Sonuç olarak azospermi ve oligoastenoteratozoospermi 
olasılığını öngörebilmek için NLO ve PLO değerlerini 
prediktif bir marker olarak kullanılmasını önermiyoruz. 
Ancak etiyolojide önemli bir yer kaplayan inflamatuar 
sebeplerin değerlendirilmesi ve aydınlatılması 
açısından farklı belirteçlerle ve daha yüksek hasta 
sayılarıyla prospektif randomize kontrollü çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Bozok Tıp Derg 2019;9(3):102-7
Bozok Med J 2019;9(3):102-7

ÖZTEKİN ve ark 
Anormal Sperm Parametresi Olarak Nötrofil/
Lenfosit Ve Platelet/Lenfosit Oranları



107

REFERANSLAR
1. Jungwirth A, Diemer T, Kopa Z, Krausz C, Minhas S, Tournaye H. 
Guidelines on Male Infertility (EAU). 2018.
2. Azenabor A, Ekun AO, Akinloye O. Impact of Inflammation on 
Male Reproductive Tract. J Reprod    Infertil. 2015;16(3):123-9.
3. Hamada A, Esteves SC, Nizza M, Agarwal A. Unexplained male in-
fertility: diagnosis and management. Int Braz J Urol 2012;38:576-94.
4. Ilhan G, Atmaca FFV, Altan E, Zebitay AG, Sozen H, Akyol H et al. 
Evaluation of Neuthrophil-Lymphocyte Ratio, Platelet- Lymphocyte 
Ratio, Red Blood Cell Distrubution Widht-Platelet Ratio for Diagnosis 
of Premature Ovarian Insufficiency. Journal of Family and Reproduc-
tive Health.   2016;10(4):211-6.
5. Weidner, W, Pilatz, A, Diemer, T, Schuppe, H. C, Rusz, A, Wa-
genlehner, F. Male urogenital infections: Impact of infection and 
inflammation on ejaculate parameters. World Journal of Urology 
2013;31:717–23.
6. Agarwal A, Saleh RA. Role of oxidants in male infertility: rationale, 
significance, and treatment. Urol Clin North Am. 2002;29(4):817-27.
7. Güneş M, Umul M, Altok M, Akyuz M, İşoğlu CS, Uruc F, et al. Pre-
dictive role of hematologic parameters in testicular torsion. Korean 
J Urol 2015;56:324–9.
8. Kaya H, Ertas F, Islamoglu Y, Kaya Z, Atılgan ZA, Cil H, et al. As-
sociation between neutrophil to lymphocyte ratio and severity of 
coronary artery disease. Clinical and Applied Thrombosis/Hemosta-
sis 2012;20(1):50–4.
9. Imtiaz F, Shafique K, Mirza SS, Ayoob Z, Vart P, Rao S. Neutro-
phil lymphocyte ratio as a measure of systemic inflammation in 
prevalent chronic diseases in Asian population. Int Arch Med 2012; 
26;5(1):2.
10. Guthrie, GJ, Charles, KA, Roxburgh, CS, Horgan, PG, McMillan, 
DC, Clarke, SJ. The systemic inflammation-based neutrophil-lym-
phocyte ratio: Experience in patients with cancer. Critical Reviews in 
Oncology Hematology 2013;88(1):218-30.
11. Muratoglu M, Kayipmaz AE, Kavalci C, Kirnap M, Moray G, 
Haberal M. Platelet-to-Lymphocyte Ratio as a Potential Indicator of 
Infection-Associated Emergency Visits of Renal Transplant Recipi-
ents. Exp Clin Transplant. 2019 Apr 9. doi: 10.6002/ect.2018.0249. 
[Epub ahead of print] 
12. Sambel M, Kilic M, Demirbas M, Onen E, Oner S, Erdogan A, et 
al. Relationship between erectile dysfunction and the neutrophil 
to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratios. Int J Impot Res. 
2018;30(1):27-35.
13. Orak M, Karakoc Y, Ustundag M, Yildirim Y, Celen MK, Guloglu C. 
An investigation of the effects of the mean platelet volume, platelet 
distribution width, platelet/lymphocyte ratio, and platelet counts 
on mortality in patents with sepsis who applied to the emergency 
department. Niger J Clin Pract. 2018;21(5):667-71.
14. World Health organization: Laboratory manual for the examina-
tion and processing of human semen, 5th ed. Geneva: WHO Press, 
2010.
15. Fijak M, Pilatz A, Hedger MP, Nicolas N, Bhushan S, Michel V,et 
al. Infectious, inflammatory and 'autoimmune' male factor infertil-
ity: how do rodent models inform clinical practice? Hum Reprod 
Update. 2018;24(4):416-41.

16. Hedger MP. Testicular leukocytes: what are they doing? Rev 
Reprod. 1997;2(1):38-47.
17. Bachir BG, Jarvi K. Infectious, inflammatory, and immuno-
logic conditions resulting in male infertility. Urol Clin North Am. 
2014;41(1):67-81.
18. Ilhan G, Atmaca FFV, Altan E, Zebitay AG, Sozen H, Akyol H, et 
al. Evaluation of Neuthrophil-Lymphocyte Ratio, Platelet- Lympho-
cyte Ratio, Red Blood Cell Distrubution Widht-Platelet Ratio for 
Diagnosis of Premature Ovarian Insufficiency. Journal of Family and 
Reproductive Health.   2016;10(4):211-6.
19. Can E, Hamilcikan Ş, Can C. The Value of Neutrophil to Lympho-
cyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio for Detecting Early-
onset Neonatal Sepsis. J Pediatr Hematol Oncol.2018;40(4):229-32.
20. Wu S, Wan Q, Xu R, Zhu X, He H, Zhao X. Systematic review and 
meta-analysis of the prognostic value of preoperative platelet-to-
lymphocyte ratio in patients with urothelial carcinoma. Oncotarget. 
2017;8(53):91694-702.
21. Yucel C, Keskin MZ, Cakmak O, Ergani B, Kose C, Celik O, et al. 
Predictive value of pre-operative inflammation-based prognostic 
scores (neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte 
ratio, and monocyte-to-eosinophil ratio) in testicular sperm extrac-
tion: a pilot study. Andrology. 2017;5(6):1100-4.
22. Aykan S, Canat L, Gönültaş S, Atalay HA, Altunrende F. Are There 
Relationships between Seminal Parameters and the Neutrophil-
to-Lymphocyte Ratio or the Platelet-to-Lymphocyte Ratio? World J 
Mens Health. 2017;35(1):51-6.
23. Ates E, Ucar M, Keskin MZ, Gokce A. Preoperative neutrophil-to-
lymphocyte ratio as a new prognostic predictor after microsurgical 
subinguinal varicocelectomy. Andrologia. 2019;51(2):e13188. doi: 
10.1111/and.13188. 
24. Zhang H, Yin Y, Wang G, Liu Z, Liu L, Sun F. Interleukin-6 disrupts 
blood-testis barrier through inhibiting protein degradation or 
activating phosphorylated ERK in Sertoli cells. Sci Rep. 2014;4:4260. 
doi: 10.1038/srep04260.
25. Lampiao F, du Plessis SS. TNF-alpha and IL-6 affect human 
sperm function by elevating nitric oxide production. Reprod Biomed 
Online. 2008;17(5):628-31.
26. Zalata A, Atwa A, El-Naser Badawy A, Aziz A, El-Baz R, Elhanbly 
S, et al. Tumor necrosis factor-α gene polymorphism relationship to 
seminal variables in infertile men. Urology 2013;81:962-6.

Bozok Tıp Derg 2019;9(3):102-7
Bozok Med J 2019;9(3):102-7

ÖZTEKİN ve ark 
Anormal Sperm Parametresi Olarak Nötrofil/

Lenfosit Ve Platelet/Lenfosit Oranları



ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, şizofreni hastalığının gözün arka segment yapılarından retina sinir lifi tabakası (RSLT), 
santral makülar kalınlık (SMK), koroidal kalınlık (KK) ve lamina kribroza (LK) ölçümleri üzerine etkisinin de-
ğerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya şizofrenisi bulunan 35 hasta ve 35 sağlıklı katılımcı dahil edilmiştir. Her has-
tanın yalnızca sağ gözü çalışılmıştır. Fourier domain optik koherens tomografi (OKT) ile her kadrandan RSLT 
kalınlığı, KK, SMK, LK kalınlığı ve LK derinliği (LKD) ölçümleri yapılmıştır ve her değer gruplar arasında karşı-
laştırılmıştır.
Bulgular: Gruplar arasında ortalama yaş ve cinsiyet dağılımları benzerdi (p=0.528 ve p=0.299). Ortalama, 
superior, inferior, nazal ve temporal RSLT kalınlıkları şizofrenisi bulunan hastalarda, kontrollere göre anlamlı 
olarak düşüktü (sırasıyla; p<0.001, p<0.001, p=0.001, p=0.002 ve p<0.001). Fovea altı ve çevresindeki or-
talama KK ölçümleri gruplar arasında anlamlı farklılık göstermiyordu (fovea altı; p=0.676, 1.5 mm nazal; 
p=0.632, 3 mm nazal; p=1.000, 1.5 mm temporal; p=0.811, 3 mm temporal; p=0.145). Ortalama SMK gruplar 
arasında benzerdi (p=0.678). LK kalınlığı ve LKD, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göster-
miyordu (p=0.816 ve p=0.161).
Sonuçlar: Tüm kadranlardaki RSLT kalınlıkları şizofreni hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı şekilde 
düşüktü. Fakat SMK, fovea altı ve çevresi KK, LK kalınlığı ve LKD ölçümlerinde gruplar arasında anlamlı fark 
yoktu. Bu bulgular şizofreni hastalarında nöron kayıplarının görüntülenmesinde, RSLT kalınlığının değerlen-
dirildiği OKT’nin kullanılabileceğini gösterdi.

Anahtar kelimeler: Şizofreni; Retina sinir lifi tabakası; Koroidal kalınlık; Lamina kribroza kalınlığı; Makülar 
kalınlık

ABSTRACT
Purpose: We aimed to evaluate the effects of schizophrenia on posterior ocular structures including the 
retinal nerve fiber layer (RNFL), central macular thickness (CMT), choroidal thickness (CT) and lamina 
cribrosa (LC) measurements.
Methods: A total of 35 patients with schizophrenia and 35 healthy individuals were enrolled. Only the right 
eye of each participant was tested. RNFL thickness in all quadrants, CT, CMT, LC thickness, and LC depth 
(LCD) measurements were performed using Fourier domain optic coherence tomography (OCT), and each 
variable was compared between groups.
Results: The mean age and sex distributions were similar between groups (p=0.528 and p=0.299, 
respectively). The average, superior, inferior, nasal, and temporal RNFL thicknesses were significantly lower in 
schizophrenia patients than in controls (p<0.001, p<0.001, p=0.001, p=0.002 and p<0.001, respectively). The 
mean subfoveal and perifoveal CT were not significantly different between the groups (subfoveal; p=0.676, 
1.5 mm nasal; p=0.632, 3 mm nasal; p=1.000, 1.5 mm temporal; p=0.811, 3 mm temporal; p=0.145). The 
mean CMT was similar among the groups (p=0.678). LC thickness and LCD were not statistically significant 
between groups (p=0.816 and p=0.161).
Conclusions: We demonstrated that RNFL thicknesses in all quadrants were significantly lower in 
schizophrenia patients than in control subjects. However, there were no significant differences in the CMT, 
perifoveal and subfoveal CT, LC thickness, and LCD between the groups. These results suggest that OCT can 
be used to image neuronal loss by evaluating the RNFL in patients with schizophrenia.

Keywords: Schizophrenia; Retinal nerve fiber layer; Choroidal thickness; Lamina cribrosa thickness; Macular 
thickness
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INTRODUCTION 
Schizophrenia is one of the most common mental 
diseases that affects over 24 million people worldwide 
(1). It is characterized by unorganized thought, 
delusions, hallucinations (auditory, visual, and others), 
cognitive deficits, and decreased ability to feel natural 
emotions (1). Many previous neuroimaging studies 
have reported that the brain volumes in patients 
with schizophrenia are progressively reduced during 
the disease process (2). Postmortem and other 
neuroimaging studies have also reported gray matter 
structural deficits in chronic schizophrenic patients (3).
The retina originates from the neuroectoderm, 
providing the opportunity to noninvasively evaluate 
brain pathology in neurological disorders (3). This 
means that structural deficits in gray matter can be 
detected based on defects in the retinal nerve fiber layer 
(RNFL). Because the optic nerve is part of the central 
nervous system (CNS), RNFL thinning reflects axonal 
damage and is correlated with neurological changes 
(4). Ong et al. reported that neurodegeneration of the 
CNS during aging is related to RNFL thinning (5). Retinal 
ganglion cell (RGC) axons exit from the eye via the optic 
nerve and synapse at the lateral geniculate nucleus. 
This area may be particularly affected in schizophrenia 
patients, who may have impairments in the subcortical 
magnocellular and parvocellular visual pathways (6).
The RNFL and other retinal structures can be examined 
using optical coherence tomography (OCT), which is 
a non-contact and fast imaging method, which can 
be used to evaluate RNFL thicknesses in patients 
with schizophrenia. Recently, RNFL thickness, 
macular thickness, and volume were studied using 
OCT of schizophrenia patients (7, 8). However, the 
pathophysiology of optic nerve injury remains unclear 
in such patients. The lamina cribrosa (LC) is an important 
anatomical formation of the CNS. Kwun et al. reported 
that normal-tension glaucoma (low-tension glaucoma) 
is associated with damage to the optic nerve, despite 
low intraocular pressure being linked to pathological 
LC morphology and thickness (9). According to our 
theoretical predictions, LC morphology or thickness 
may be affected in patients with schizophrenia, whose 
brain volume is progressively reduced. For this reason, 
optic nerve damage may be caused by anatomical 
changes in the LC.

In this study, we objectively assessed the effects 
of schizophrenia on posterior ocular structures, 
including the RNFL, CMT, and CT, and changes in LC 
measurements during the disease period.
 
MATERIALS AND METHODS
Study population and design 
This cross-sectional prospective study was conducted 
in the departments of psychiatry, neurology, and 
ophthalmology. All individuals that were examined 
agreed to participate in the study, and written 
informed consent was signed by each participant. This 
study complied with the Declaration of Helsinki and 
was approved by the local ethics committee.
The study investigated 35 patients with schizophrenia 
and 35 healthy volunteers. Group 1 was the patient 
group and group 2 was the control group. Participants 
of similar age and sex were enrolled in each group. 
Participants were recruited from the psychiatry 
department. Only the right eye of all individuals was 
evaluated. 

Inclusion criteria
The inclusion criteria were age 18–65 years old, 
a diagnosis of schizophrenia, and no exposure to 
electroconvulsive therapy. Diagnoses of schizophrenia 
were made according to the Diagnostic and Statistical 
Manual for Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V) 
criteria (10).

Exclusion criteria
The ocular exclusion criteria for groups I and II 
included a history of ocular surgery (such as refractive 
surgery and cataract surgery) or eye injury, any eye 
disorders (e.g., cataract, uveitis, amblyopia, macular 
degeneration, diabetic retinopathy, and glaucoma), 
other retinal diseases, and a topical drug usage 
that could affect the posterior ocular structures. 
Psychiatric exclusion criteria included treatment with 
a psychotropic drug that affected ocular parameters, 
any neurological or other psychotic disorders, and 
exposure to electroconvulsive therapy. Participants 
who had a systemic disease that could affect retinal 
health other than schizophrenia, such as hypertension, 
and diabetes mellitus, were also excluded from the 
study.
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Patient assessment
Each participant was subjected to a complete 
ophthalmic evaluation, including best-corrected 
visual acuity, refraction examination, biomicroscopy 
of the anterior segment, intraocular pressure (IOP) 
measurements using the Goldmann applanation 
tonometry, and a dilated fundus examination.

Group 1 consisted of patients with schizophrenia who 
had been using antipsychotic treatment for at least 2 
years. All individuals in both groups were interviewed by 
two separate psychiatrists. All subjects were evaluated 
using Fourier domain OCT imaging. The RTVue-100 
Fourier domain OCT system (Optovue, Fremont, CA, 
USA) was used to obtain retinal scans in the right eyes 
of participants. The working principles of this imaging 
system have been described in previous studies (11). 
The axial length (AL) was measured with the IOL Master 
500 (Carl Zeiss Meditec, Jena, Germany).

RNFL thickness measurements
For RNFL thickness measurements, a 3-dimensional 
disc and an optic nerve head map of 4 mm diameter 
using the RTVue protocol was used (11). This protocol 
was composed of 12 radial scans and six concentric 
ring scans in a 3.45 mm square centered on the nerve 
head. For the macular thickness measurements, 
standard ganglion cell complex scans were used (12). 
All image qualities were checked with the signal 
strength index (SSI) using the RTVue-100 OCT. Only 
scans with an SSI>50 (good and very good quality 
scans) were included. After imaging, the average RNFL 
thickness, all quadrants RNFL thicknesses (superior, 
inferior, temporal, and nasal) and macular thickness 
were evaluated.

LC and CT measurements
LC and choroid were also evaluated with high resolution 
imaging by RTVue-100 OCT, using the vitreoretinal and 
chorioretinal settings. This method has been described 
in previous studies (13). 

For the LC thickness measurements, the chorioretinal 
option was used. A total of 1,024 A-scans were 
performed on a 6 mm horizontal line within 1.25 s. 
These scans passed through the center of the optic 

nerve head with nasal fixation. LC was identified as 
the area between the outer and inner lines of the 
hyperreflective region at the vertical center of the optic 
nerve head, and the perpendicular distance between 
these borders was considered the LC thickness. In 
the horizontal B-scans, three sections were selected 
(center, mid-superior, and mid-inferior regions) and all 
parameters were measured in each of these frames. 
Each measurement was performed as close as possible 
to the vertical center of the optic nerve head and 
perpendicular to the reference plane. If visualization 
was prevented by central retinal vessels, parameters 
were measured on the temporal side. Contrast settings 
were adjusted to obtain the clearest visualization of LC 
thicknesses.

Figure 1 shows the LC borders and Bruch’s membrane 
opening (BMO) in the optic nerve head of OCT images 
of a schizophrenia patient and a normal control. The 
line connecting two end points of Bruch’s membrane 
was defined as the BMO. The perpendicular distance 
from the BMO to the anterior margin of the LC was 
identified as the lamina cribrosa depth (LCD). 

Figure 1. Measurements of the Bruch’s membrane open-
ing (BMO), lamina cribrosa (LC) thickness, and LC depth in 
healthy control (upper) and schizophrenia patient (bottom)
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For the CT measurements, the enhanced depth 
imaging mode of RTVue OCT was used for evaluations 
(Figure 2). This technique has been described by Spaide 
et al. in a previous study (14). The subfoveal CT was 
the vertical distance between the base of the retinal 
pigment epithelium and the inner margin of the sclera 
under the center of the fovea. The CT was measured 
in the subfoveal area and at 1500 and 3000 µm both 
temporal and nasal to the center of the fovea. All of the 
measurements were performed by two independent 
specialists during two different periods, and the mean 
value was used for analyses.

Figure 2. Measurements of the subfoveal and parafoveal 
choroidal thickness in patient with schizophrenia

Statistical analyzes
All statistical analyses were performed using SPSS 
statistical software for Windows, version 25.0 (SPSS, 
Chicago, IL, USA). Descriptive statistics were used to 
calculated all data, which are reported as the mean 
± SD or median (1st/3rd quartiles), as appropriate. For 
each variable, the normality of the distribution of 
was checked using the Shapiro-Wilk normality test. 
The categorical parameters between the groups were 
compared using the chi-square test. An independent 
sample test was performed to compare variables 
between groups for normally distributed data, and the 
Mann-Whitney test was used to compare variables 
between both groups for nonparametric distributions. 
Pearson’s correlation test was used to evaluate the 
relationships between the measured parameters. A 
value of p<0.05 was defined as statistically significant.
 

RESULTS
This study included 35 patients with schizophrenia 
in group 1 and 35 normal controls in group 2. The 
baseline characteristics of the groups are listed in Table 
1. The mean age, AL, IOP, and sex distribution were not 
significantly different between the groups (p=0.528, 
p=0.633, p=0.543, and p=0.299, respectively). The 
clinical parameters of the study and control groups are 
summarized in Tables 2, 3, and 4.

Table 1. Patient demographics and characteristics

IOP: Intraocular pressure. Values are expressed as n (%), 
mean±standard deviation or the median (1st/3rd quartiles). 
aChi-square test, independent sample test.

Table 2. Comparison of RNFL thicknesses between the study 
and control groups

RNFL: retinal nerve fiber layer. Values are expressed as 
mean±standard deviation or median (1st/3rd quartiles). 
 a Mann-Whitney-U test, b Independent sample t-test.

Group 1 Group 2 p

Sex, n

  Male 25 (71) 27 (77)
0.299a

  Female 10 (29) 8 (23)

Age, years 39.1±4.1 39.8±4.9 0.528b

IOP, mmHg 14.7±1.8 14.9±1.7 0.543b

Axial length, 
mm

23.3 (22.7–23.7) 23.5 (22.5–23.7) 0.63b

RNFL thickness, 
µm

Group 1 
(n:35 eyes)

Group 2 
(n:35 eyes)

p

Average RNFL 109 (103–112) 123 (117–126) 0.000b

Superior RNFL 126.8±10.8 139.4±10.4 0.000a

Inferior RNFL 129.9±10.1 138.6±11.4 0.001a

Nasal RNFL 79.1±6.7 84.1±6.0 0.002a

Temporal RNFL 85 (81–87) 88 (86–94) 0.000b
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OCT parameters
Table 2 compares RNFL thicknesses between the 
groups. The average, superior, inferior, nasal, and 
temporal RNFL thicknesses were significantly lower 
in schizophrenia patients than in controls (p<0.001, 
p<0.001, p=0.001, p=0.002, and p<0.001, respectively).
The mean CMT and subfoveal and parafoveal CT were 
also compared (Table 3). There were no significant 
differences (subfoveal; p=0.676, 1.5 mm nasal; p=0.632, 
3 mm nasal; p=1.000, 1.5 mm temporal; p=0.811 and 3 
mm temporal; p=0.145). Likewise, the difference in the 
mean CMT was not statistically significant (p=0.678).
The BMO and LC measurements are listed in Table 
4. LC thickness and LCD were not statistically 
significant between the groups (p=0.816 and p=0.161, 
respectively). However, the BMO measurement was 
lower in patients with schizophrenia than in controls, 
but not significantly so (p=0.143).

Table 3. Comparison of central macular and choroidal thick-
nesses between the groups

CMT: central macular thickness, CT: choroidal thickness. 
Values are expressed as mean±standard deviation or median 
(1st/3rd quartiles). a Mann-Whitney-U test, bIndependent sample 
t-test.

Table 4. BMO, LCT, and LCD of the schizophrenia and control 
groups

LC: lamina cribrosa, BMO: Bruch’s membrane opening, LCD: lamina 
cribrosa depth. Values are expressed as mean±standard deviation 
or median (1st/3rd quartiles). aMann- Whitney-U test, bindepen-
dent sample t-test.

DISCUSSION
Schizophrenia is a complex mental disorder with 
early abnormalities of the visual system (15). Our 
study identified posterior ocular structural changes 
in schizophrenia patients, as assessed using OCT. 
We found RNFL thinning, consistent with recent 
comparably sized studies, which denotes ganglion 
cell loss (7). These findings are in line with previous 
neuroimaging studies that have reported gray matter 
atrophy in schizophrenia patients (16, 17). The neural 
retina, which develops from the neuroectoderm, is an 
important component of the CNS, and schizophrenia is 
a progressive neurodegenerative disorder (4). Hence, 
this degeneration may spread to the retina via the 
optic nerve or other periocular structures.

RNFL thickness and macular parameters in 
schizophrenia patients have previously been 
studied. Ascaso et al. reported that the average and 
nasal quadrant RNFLs were significantly thinner in 
schizophrenia patients than in controls (18). However, 
they did not find any significant difference in the other 
quadrants or macular parameters (thickness and 
volume). In a similar study, Cabezon et al. reported 
significantly lower average and superior RNFL 
thicknesses, but not macular thicknesses, in patients 
with schizophrenia (19). Ascaso et al. assessed OCT 
measurements of schizophrenia patients during recent 
illness episodes and non-recent illness episodes, and 
compared them with healthy controls (20). They 
found that schizophrenia patients in non-recent illness 
episodes had significantly thinner maculae and RNFLs 
and lower macular volume in overall measurements 
as well as in nasal and superior quadrants. In a similar 
manner, Lee et al. reported that RNFLs and maculae 
were significantly thinner in chronic schizophrenia 
patients, but not in acute patients, compared to 
controls (21). By contrast, Chu et al. reported no 
differences in RNFL thickness or macular volume 
between schizophrenia patients and normal controls 
(22). However, they reported a moderate relationship 
between the reduction of macular volume and positive 
symptom severity. Our findings confirm the results 
of previous studies. We found a significant reduction 
of average and all-quadrant RNFL thicknesses in 
schizophrenia patients compared to normal subjects. 

Group 1 
(n:35 eyes)

Group 2 
(n:35 eyes)

p

CMT, µm 251.4±16.1 250.0±13.6 0.678b

Subfoveal CT, µm 232.1±10.3 233.3±12.9 0.676b

Parafoveal CT, µm

1.5 mm nasal 205 (201–213) 209 (202–218) 0.632a

3 mm nasal 188 (178–193) 189 (183–196) 1.000a

1.5 mm 
temporal

210 (190–216) 209 (195–216) 0.811a

3 mm temporal 190 (180–195) 188 (179–190) 0.145a

LC measurements, 
µm

Group 1 
(n:35 eyes)

Group 2 
(n:35 eyes)

p

BMO 1470 (1,378–1,590) 1530 (1,420–1,634) 0.143a

LC thickness 329.5±59.7 332.5±46.1 0.816b

LCD 353.7±78.1 380.5±80.4 0.161b
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Similar to previous studies, differences in the CMT 
were not statistically significant between the groups. 
These findings suggest that there is detectable loss 
of optic nerve axons in the retinas of schizophrenia 
patients. The thinning of RNFLs may be important in 
demonstrating the frequently reported reductions in 
brain volume in schizophrenia patients.

We also specifically evaluated CT in patients with 
schizophrenia. In previous studies, dilated retinal veins 
in color fundus images were detected in schizophrenia 
patients; moreover, the numbers of veins correlated 
with the severity of psychotic symptoms (23). Thinning 
of the RNFL and macula have previously been reported 
in different studies (20, 24). However, the choroid has 
not been evaluated in schizophrenia patients, although 
it is a major vascular supply to the outer retina. To 
the best of our knowledge, our study is the first to 
assess the choroid in patients with schizophrenia. 
Only one previous pilot study was designed similarly 
to our study (25). However, their study included only 
six patients with psychosis with either schizophrenia 
or bipolar disorders. They reported that the mean CT 
was reduced in psychosis patients, but not significantly 
so. In our study, the thicknesses of the subfoveal and 
parafoveal choroids were similar between patients with 
schizophrenia and normal controls. Macular thinning, 
which might be a consequence of a neurodegenerative 
process, has been observed in the inner layers of the 
retina (20). However, there is no evidence that the 
outer layers of the retina and choroid are thinner in 
schizophrenia patients.

The thinning of the LC increases mechanical 
damage to RGC axons (26). However, it is not 
clearly understood whether a thin LC can be found 
naturally in some eyes, or if LC thins are due to the 
process of degeneration that occurs during aging or 
neurodegeneration associated with ailments such as 
glaucoma or other neurodegenerative diseases (27). 
To the best of our knowledge, this is the first study 
to reveal a relationship between schizophrenia and 
the characteristics of the LC. The neurodegenerative 
process has been supported by progressive gray 
matter volume loss seen in schizophrenia patients 
(28). LC morphology has previously been studied in 

some neurodegenerative diseases (27, 29). Eraslan et 
al. reported that LC thickness is significantly reduced 
in Parkinson’s disease patients compared to healthy 
controls (30). However, Lee et al. did not find any 
significant differences in LC thickness between such 
groups (27). In our study, there were no differences in 
LC thickness and LCD between groups. This indicates 
that optic nerve damage in patients with schizophrenia 
is not caused by a structural defect in the LC. However, 
more neuroimaging studies are required to better 
understand the relationships between brain atrophy 
and LC characteristics in schizophrenia patients.

We tried to minimize the sources of error in this 
study, although we acknowledge some limitations. 
The duration of illness was recorded according to the 
description of the patient at the first examination. We 
considered the time elapsed since the onset of the 
first symptoms as the duration of illness. However, this 
may not reflect the real duration, depending on the 
history of each patient. Furthermore, many patients 
were receiving psychotropic drugs during the data 
collection, so we cannot exclude the effects of these 
medications on our results.

In sum, RNFL thicknesses in all quadrants were 
significantly lower in schizophrenia patients than in 
controls. However, we did not find any statistically 
significant difference in the CMT, parafoveal and 
subfoveal CT, LC thickness, or LCD between the groups. 
Although OCT can be used to image neuronal loss by 
evaluating the RNFL, further studies comparing OCT 
results and neuroimaging findings of the brain are 
necessary to fully understand the ocular effects of 
schizophrenia.
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ÖZET
Amaç: Tanımlayıcı türde olan bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) 
bilme ve uygulama durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini İç Anadolu Bölgesinde bir üniversitenin hemşirelik bölümüne 
kayıtlı 219 kız öğrenci oluşturdu. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluş-
turulan anket formu kullanılmıştır. Verilerin bilgisayar ortamında değerlendirildi. Verilerin değerlendirilme-
sinde sayı, yüzde dağılımları ve ki-kare testi kullanıldı. 
Bulgular: Öğrencilerin %49.3’ünün KKMM bildiği, bu öğrencilerin de %12.1’inin düzenli olarak KKMM yap-
tığı saptandı. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaklaşık yarısının KKKMM bilmekte ancak çok azı KKMM uygu-
lamaktadır. 
Sonuç: Öğrencilerin bazı sağlıklı yaşam biçimi davranışları KKMM bilme ve uygulama durumlarını etkileme-
mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; Kendi kendine meme muayenesi; bilgi düzeyi

ABSTRACT
Objectives:  This descriptive study was undertaken to determine nursing students’ knowledge and practice 
levels of breast self examination (BSE) and to explore factors that affected these levels.  
Materials and Methods: The sample of the study was composed of 219 girl students who studied at a 
nursing school of a university located in Central Anatolia Region.  To collect data, a questionnaire form was 
designed using the literature. The data were processed through computers. To assess the data; numbers, 
percentage distributions and Chi-square test were employed. 
Findings: It was identified that 49.3% of the students was knowledgeable of BSE and 12.1% of these 
students regularly performed BSE. Nearly half of the participating students knew BSE but only small 
number of them performed BSE. 
Conclusion: Some of the student’s healthy life style behaviors did not affect knowledge and practice levels 
of breast self examination (BSE). 

Key Words: Nursing; Breast self examination; level of knowledge
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GİRİŞ
Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de 
de kadınlarda en sık görülen kanser türü ve kansere 
bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir. Meme kanseri 
tüm kanser vakalarının yaklaşık %23’ünü oluşturmakta 
ve her yıl dünyada 1.38 milyon yeni kanser vakası 
görülmektedir.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 
Dünya Kanseri Raporuna göre, meme kanseri, dünyada 
kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir (1-
4). Ülkemizde meme kanseri insidansı 100 binde 40.7 
olup her yıl yaklaşık 15.000 kadın meme kanserine 
yakalanmaktadır. Meme kanseri kadınlarda en sık 
ölüme neden olan 20 hastalık içinde % 2,1’lik oranla 
8. sırada yer almaktadır (5). Meme kanseri tüm 
kanserler içinde akciğer kanserinden sonra ikinci en 
sık görülen kanser olmasına rağmen diğer kanserlerle 
karşılaştırıldığında daha genç popülasyonda görülmesi 
nedeniyle daha fazla yaşam süresi kaybına neden 
olmaktadır (6). Meme kanseri insidansı yaşla birlikte 
artış göstermektedir. Vakaların %17'si 40 yaş altında 
gözlenmektedir (5,7). Bu dönemde yakalanan 
hastaların beş yıllık yaşam beklentileri % 97,9 dur. 
Ayrıca meme kanseri tarama yöntemleri ile meme 
kanseri tanılarının % 63.7 si erken lokalize dönemde 
konulabilmektedir (5). Bu nedenle meme kanserine 
ilişkin bilgi eksikliği, tanının gecikmesine neden olabilir. 
Kadınların rutin tarama uygulaması ile meme kanseri 
semptomlarını belirleyebilmeleri oldukça önemlidir. 
Bu nedenle kadınların meme kanseri farkındalığının 
artırılması gerekmektedir  (8,9).

Kendi kendine meme muayenesi (KKMM), erken 
dönemde meme kanserini tespit etmek için ciddi ve 
ölümcül komplikasyonları önleyebilecek önemli bir 
tarama yöntemidir (10). Aylık KKMM'yi doğru uygulayan 
kadınların, kanser gelişiminin erken aşamasında bir 
kitle tespit etme ihtimalinin daha yüksek olduğuna 
dair çalışmalar bulunmakla birlikte erken tanının etkili 
tedavi sağladığı ve daha iyi bir sağkalım oranı sağladığı 
belirtilmektedir (11).

Ancak düzenli KKMM’nin yararlarına rağmen çoğu 
kadın KKMM yapmamaktadır ve KKMM’nin nasıl 
yapıldığını bilmemektedir. Artan meme kanserine 
paralel olarak özellikle üniversite öğrencilerinde 
farkındalık düzeylerini artırmak, meme kanserine ilişkin 

taramalar konusunda onları bilgilendirmek, böylece 
sağlığı geliştirme davranışları kazanmalarına yardımcı 
olmak oldukça önemlidir (12-14). 

Bu nedenle bu çalışma hemşirelik öğrencilerin KKMM 
bilme ve uygulama durumlarını ve etkileyen faktörleri 
belirlemek amacıyla yapıldı. 
 
GEREÇ YÖNTEM
Tanımlayıcı türde olan bu çalışma,  İç Anadolu Bölgesinde 
bir üniversitenin hemşirelik lisans programına 
kayıtlı öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın 
evrenini, 2017-2018 öğretim yılında, hemşirelik lisans 
programına kayıtlı olan 219 kız öğrenci oluşturmaktadır. 
Örneklem seçimine gidilmeyip araştırmayı kabul eden 
öğrencilerin tamamı örnekleme alınmıştır. Verilerin 
toplanması için araştırmacılar tarafından literatür 
taranarak oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Anket 
formu, öğrencilerin demografik özelliklerle (yaş, sınıf, 
medeni durum vb.), Kendi Kendine Meme Muayenesi 
(KKMM) yapmayı bilme ve uygulama durumları, ailede 
meme kanseri varlığını belirlemeye yönelik 15 sorudan 
oluşmaktadır. Çalışmaya başlanmadan önce Sağlık 
Bilimleri Fakültesinden izin alınmış ve gönüllülük ilkesi 
temel alınmıştır. Çalışma için Bozok Üniversitesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulundan Etik kurul izni alınmıştır 
(Karar numarası:189-2019.04.24-10). Öğrencilere, 
çalışma konusunda açıklama yapıldıktan sonra sözel 
izinleri alınmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul edenlere 
anket formları dağıtılmıştır. Veriler bilgisayarda 
değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, 
yüzde dağılımları ve Chi-kare testi kullanılmıştır. 
 
BULGULAR
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 
18.99±1.53 olup, %99.5’i bekardır. %71.2’sinin 
ekonomik durumunun orta olduğu, %49.8’inin il 
merkezinde yaşadığı ve %58.4’ünün devlet yurdunda 
kaldığı belirlendi (Tablo 1).

Öğrencilerin sağlıklı yaşam davranışlarının dağılımı 
incelendiğinde %5.0’ının sigara ve %1.4’ünün alkol 
kullandığı belirlendi. Öğrencilerin sadece %27.9’unun 
egzersiz yaptığı, bu öğrencilerin %24.5’inin her gün 
egzersiz yaptığı, %48.8’inin kurubaklagil ağırlıklı 
beslendikleri saptandı. Öğrencilerin %87.7’si 
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düzenli sağlık kontrolünden geçtiklerini belirtirken, 
bu öğrencilerin %43.24’ünün altı ayda bir sağlık 
kontrolünden geçtiği belirlendi (Tablo 2). 

Öğrencilerin %49.3’ünün KKMM bildiği, bu öğrencilerin 
de %12.1’inin düzenli olarak KKMM yaptığı saptandı. 
Çalışmaya katılan öğrencilerin %7.8’inin ailesinde 
kanser bulunduğu, kanser türünün ise %70.58 oranında 
meme ca olduğu belirlendi (Tablo 3).

Çalışmamızda beslenme şeklinin, ekonomik durumun, 
sigara kullanma durumunun, düzenli egzersiz yapma 
durumunun,  KKMM bilme ve uygulama durumunu 
etkilemediği belirlendi (Tablo 4). Alkol kullanan öğrenci 
sayısı ve ailesinde meme kanseri öyküsü olan öğrenci 
sayısının az olması nedeniyle corssmatch yapılamadı.

Tablo 1. Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri (n=219)

Tablo 2. Öğrencilerin sağlıklı yaşam davranışlarının dağılımı 
(n=219)

 

Tanıtıcı özellikler n                 %

Yaş ortalaması 18.99 ±  1.53

Medeni durum

Evli 1               0.5

Bekar 218           99.5

Ekonomik durum

İyi           52             23.7

Orta        156           71.2

Kötü 11               5.1

Yaşanılan yer

Köy-kasaba      36              16.4

İlçe                   74              33.8

İl merkezi       109            49.8

Barınma

Devlet yurdu     128            58.4

Özel yurt            60              27.4

Ev                     31              14.2

Tanıtıcı özellikler n                 %

Sigara içme durumu

Evet       11             5.0

Hayır       208 95.0

Alkol kullanma durumu

Evet        3            1.4

Hayır      216 98.6

Egzersiz yapma durumu

Evet       61 27.9

Hayır      158 72.1

Egzersiz sıklığı (n=61)*

Ara sıra               27 44.3

Haftada bir      14 23.0

Haftada 2 ve üstü        5 8.2

Her gün            15 24.5

Beslenme türü 

Sebze meyve        72 32.9

Kurubaklagil         107 48.8

Et ve et ürünleri      40 18.3

Düzenli sağlık kontrolü yaptırma durumu

Evet      192 87.7

Hayır      27 12.3

Düzenli sağlık kontrolü yaptırma sıklığı

Altı ayda bir 95 43.24

Yılda bir 97 56.76

*Yüzdeler n=61 üzerinden alınmıştır.
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Tablo 3. Öğrencilerin KKMM ve ilişkili faktörlerin dağılım

Tablo 4. Öğrencilerin bazı sağlıklı yaşam biçimi davranışları 
ile KKMM bilme durumlarının karşılaştırılması

TARTIŞMA
Çalışmamıza dahil edilen öğrencilerin yaş ortalaması 
18.99±1.53 olduğu belirlendi. Üniversite öğrencileri ile 
yapılan bir çalışmada ise öğrencilerin yaş ortalaması 
21.6±1.5 olduğu ifade edilmektedir (15). Çalışmamızın 
yaş ortalaması ile ilgili sonuçları diğer üniversite 
öğrencileri ile yapılan çalışma sonuçları ile benzerdir 
(16). 

Alkol tüketimi ve sigara kullanımı meme kanserinde 
birincil risk faktörü olarak gösterilmektedir (17). 
Çalışmamızda öğrencilerin %95.0’ının sigara 
kullanmadığı, %98.6’sının da alkol tüketmediği 
saptandı. Özer ve ark. (2009)’nın hemşirelik öğrencileri 
ile yaptıkları çalışmalarında öğrencilerin %83.4’ünün 
sigara ve alkol kullanmadığı ifade edilmektedir (18). 
Yine ebelik öğrencileri ile yapılan başka bir çalışmada 
öğrencilerin %84.95’inin sigara, %96.77’sinin de alkol 
kullanmadığı belirtilmektedir (19). Çalışmamızın 
sonuçları literatür ile benzerlik göstermekte olup 
ebelik/hemşirelik öğrencilerin kanser riski oluşturması 
bakımından sigara ve alkol kullanma oranları düşüktür. 
Bu çalışmada öğrencilerin %72.1’inin düzenli egzersiz 
yapmadığı görülmektedir. Hemşirelik bölümü 
öğrencileri ile yapılan bir çalışmada da öğrencilerin 
%92.2’sinin düzenli egzersiz yapmadığı belirtilmektedir 
(20). Hemşirelik öğrencilerinin egzersiz yapma 
durumlarının incelendiği bir başka çalışmada ise 
öğrencilerin %68.4’ünün düzenli egzersiz yapmadığı 
belirtilmektedir (21). Yapılan çalışmalarda düzenli 
fiziksel egzersiz yapan kadınların meme kanseri gelişme 
riskinin daha düşük olduğu saptanmıştır (22-24). Meme 
kanserini azaltmada fiziksel aktivitenin süresi, sıklığı, 
yoğunluğu ve zamanının önemli olduğu, her hafta 
3-4 saat orta düzeyde etkin şekilde egzersiz yapan 
kadınlarda riskin %30-40 oranında azalma gösterdiği 
belirlenmiştir (25). Ülkemiz genelinde üniversite 
öğrencilerinin düzenli egzersiz yapma oranının düşük 
olduğu fakat çalışmaların yapıldığı bölgelere göre 
farklılık gösterdiği görülmektedir. Ancak genel olarak 
genç kızların çoğunluğunun alışkanlıkları arasında 
değildir.

Çeşitli çalışma kanıtları, meme kanseri 
etiyolojisinde beslenme ve diyet faktörlerinin 
önemini desteklemektedir (26). Artan bu ihtiyaçlar 

Değişkenler n           %

KKMM bilme durumu

Evet     108       49.3

Hayır      111       50.7

Düzenli KKMM yapma durumu*

Evet 13          12.1

Hayır 95          87.9

Ailede kanser bulunma durumu 

Evet     17          7.8

Hayır      202        92.2

Kanser türü** 

Meme ca 12                 70.58  

Uterus ca 5           29.42

*Yüzdeler n=108 üzerinden alınmıştır.   **Yüzdeler n=219 üzerin-
den alınmıştır.

Değişkenler

KKMM bilme durumu

TestBilen Bilmeyen

Sayı % Sayı %

Besin türü

Sebze-meyve   37             51.4          35 48.6
x2 =0.424       
p>0.05Kurubaklagil 53  49.5 54   50.5

Et ve et ürünleri 18 45.0 22 55.0

Ekonomik durum

İyi 28 53.8 24 46.2
x2 =1.118       
p>0.05Orta 76 48.7 80 51.3

Kötü 4 36.4 7 63.6

Egzersiz durumu

Düzenli egzersiz 
yapan

35 57.4 26 46.2
x2 =1.774      
p>0.05Düzenli egzersiz 

yapmayan
73 46.2 85 53.8

Sigara kullanma durumu

Kullanan 5 45.5 6 54.5 x2 =,000      
p>0.05Kullanmayan 103 49.5 105 50.5

*Alkol kullanan öğrenci sayısı ve ailesinde meme kanseri öyküsü 
olan öğrenci sayısının az olması nedeniyle cross match yapılamadı
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doğrultusunda yeterli ve dengeli beslenme, 
vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmekte, sağlıklı 
hücrenin korunmasına yardımcı olmakta ve kilo 
kaybını önlemektedir. Yapılan çalışmalar tam tahıl ve 
baklagillerin zengin lif kaynakları sayesinde meme 
kanserinden koruyucu etkisini göstermektedir (27). 
Çalışmamızda öğrencilerin yaklaşık yarısının çoğunlukla 
kurubaklagil tükettiği belirlendi. Yapılan bir çalışmada 
hemşirelik öğrencilerinin %75.6’sının beslenmesinde 
beyaz et, sebze ve meyveye ağırlık verdiği ifade 
edilmektedir (18). Uysal ve ark. (2018)’nın üniversite 
öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında öğrencilerde 
ekmek, makarna, pirinç vb. tahıllı gıda tüketimi 
istenenden fazla olduğunu belirtmektedirler (28). Ülke 
genelinde öğrencilerin beslenme şekilleri bölgesel 
olarak değişse de ulaşımı kolay ve ucuz olması nedeniyle 
çoğunlukla tahılları tükettikleri düşünülmektedir. 
Çalışmamızda öğrencilerin %87.7’sinin düzenli 
sağlık kontrolü yaptırdığı saptandı. Literatürde kadın 
üniversite öğrencilerinin genel olarak düzenli sağlık 
kontrolüne gitme durumlarını saptayan sonuçlara 
rastlanamamıştır. Ancak ülkemizde kronik hastalığı 
olan hastalarla yapılan çalışmalarda, düzenli sağlık 
kontrolüne gitme oranlarının çalışmamız sonuçları 
ile benzerdir. Bu durum sağlıklı ve genç bir grup 
olan sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin, düzenli 
sağlık kontrolüne gitmeleri sağlıklı bir yaşam biçimi 
davranışını sergilediklerini göstermektedir (29). 
Çalışmaya katılan öğrencilerin %49.3’ünün KKMM 
uygulamayı bildiği ancak %12.1’inin ise düzenli KKMM 
yapmadığı belirlendi. Çalışmamızda öğrencilerin 
neredeyse yarısının KKMM bildiği, KKMM bilen 
yaklaşık 4 öğrenciden yalnızca 1’inin düzenli KKMM 
yaptığı görülmektedir. Yapılan bir çalışma hemşirelik 
öğrencilerin KKMM bilgisine sahip olduklarını ancak 
düzenli olarak KKMM yapmadıklarını belirtmektedir. 
Çalışma sonuçlarımızla benzer şekilde Kılıç ve ark. 
(2009)’ının çalışmasında da öğrencilerin %33.5’inin 
KKMM uygulamayı bildiği ancak %19.5’inin düzenli 
KKMM yaptığı ifade etmektedir (30,31).  Aydoğdu 
ve Karapelit’in (2017) yaptıkları çalışmalarında 
öğrenci ebelerin yarısının KKMM yapmadıklarını ifade 
etmektedir (19). Bu bulguların aksine yapılan bir başka 
çalışma da üniversite öğrencilerinin %44.2’sinin KKMM 
uyguladığını belirtmektedir (32). Benzer şekilde Özer 
ve ark. (2009)’nın çalışmasında öğrenci hemşirelerin 

%46.7’sinin KKMM yaptığı bulunmuştur (18). Yapılan 
çalışmalarda öğrencilerin yaklaşık yarısının KKMM 
bildiği, ancak KKMM uygulama oranlarının geniş bir 
yelpazeye yayıldığı (%5.6-%46.7) görülmektedir (33-
35). Ancak hem çalışmamızda hem de yapılan diğer 
çalışmalarda KKMM bilme ve uygulama oranlarının az 
olduğu söylenebilir.  

Çalışmamızda öğrencilerin %7.8’inde kanser öyküsü 
olduğu, %70.58’inin ailesinde ise meme kanseri 
öyküsü olduğu saptandı. Çalışmamızla benzer şekilde 
yapılan bir çalışma da öğrencilerin %9,68’inin ailesinde 
meme kanseri öyküsü olduğu belirtilmektedir (18). 
Alan ve ark. (2016)’nın yapmış olduğu çalışmada ise 
öğrencilerin %18.0’ının ailesinde veya arkadaşlarında 
meme kanseri olduğu ifade edilmektedir (15). Aradaki 
bu farkın bizim çalışmamızda olduğu gibi yalnızca 
ailesindeki meme kanseri öyküsünün sorgulanmamış 
olmasından kaynaklanmaktadır.  

Çalışmamızda beslenme şeklinin, ekonomik durumun, 
sigara kullanma durumunun, düzenli egzersiz yapma 
durumunun,  KKMM bilme ve uygulama durumunu 
etkilemediği belirlendi. Alkol kullanan öğrenci sayısı 
ve ailesinde meme kanseri öyküsü olan öğrenci 
sayısının az olması nedeniyle corssmatch yapılamadı. 
Üniversite öğrencileri ile yapılan çalışmalarda yukarda 
bahsedilen parametrelerin birçoğunun KKMM bilme 
ve uygulama durumlarını nasıl etkilediğine ilişkin veri 
bulunamamıştır. Ancak yapılan çalışmalarda sağlıklı 
yaşam biçimi davranışları arttıkça KKMM bilme ve 
uygulama durumunu arttırdığı belirtilmektedir (36,37).  
Literatürde ailesinde meme kanseri öyküsü olma 
durumunun öğrencilerin KKMM yapma durumunu 
etkilediği ve etkilemediği yönünde çalışmalar 
mevcuttur (19,38).  

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızın sonuçlarına göre hemşirelik öğrencilerinin 
yaklaşık yarısının KKMM uygulamasını bildiği ancak 
çok azının düzenli KKMM uygulaması yapmaktadır. 
Özellikle kadınlar için en ulaşılabilir sağlık profesyoneli 
olan hemşirelerin kanserden korunma programları ve 
taramalarını yürütürken öncelikle bu uygulamaların 
önemini kendisinin kavraması gerekmektedir. Bu 
nedenle özellikle öğrencilik yıllarında verilen eğitimlerin 
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davranışa dönüştürülmesi önemlidir. Hemşirelik 
eğitimi verilen okullarda KKMM uygulamasının önemi 
vurgulanmalı, öğrencilerin bu uygulamaları kendi 
hayatlarına da entegre etmeleri gerektiği konusunda 
bilgilendirilmelidir.   
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ÖZET
Amaç: Popliteal ve infrapopliteal travmatik arteriyel yaralanmayı takiben uzuv kaybı, hastanın yaşamı ve 
işlevselliği üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde retrospektif olarak tedavi edilen 
popliteal ve infrapopliteal arter yaralanmalarının sonuçlarını incelemektir. 
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2012 ve Kasım 2018 arasında; Travmatik popliteal ve infrapopliteal arter yaralan-
maları nedeniyle acil cerrahi geçiren 30 hasta analiz edildi.
Bulgular: Hastaların 27’si (% 90) erkek ve 3’ü (% 10) kadın idi. Yaralanma şekli olguların% 43'ünde bıçak 
yaralanması (Grup 1),% 23,3'ünde (Grup 2) ateşli silah yaralanması ve % 33,3'ünde (Grup 3) künt travma 
vardı. Ortalama MESS skoru tüm olgularda 3.90 iken Grup 1'de 3.15 ± 1.57, Grup 2'de 4 ± 0.82 ve Grup 3'te 
4.8 ± 1.32 idi. Amputasyona giden 3 vaka da künt travma nedeniyle oluşmuştu. Delici-kesici alet yaralanması  
olan hastalarda diğer yaralanma tiplerine göre daha kısa bir hastanede yatış süresi gözlendi (p <0.001). Uy-
gulanan cerrahi teknikler; primer tamir 8 (% 20,5), ters safen ven interpozisyonu 20 (% 51,2), ligasyon 11  (% 
28,2) idi. Grup 1'de bir hastada, Grup 2'de 4 hastada ve Grup 3'te 1 hastada kompartman sendromu gelişti. 
Amputasyon uygulanan 3 hasta grup 3’de idi. 
Sonuç: Fizik muayene ve uygun görüntüleme yöntemleriyle doğru ve hızlı tanı koymak, uygun yöntemlerle 
revaskülarizasyon sağlamak, gerektiğinde fasiyotomi yapmak hastayı ve ekstremiteyi kurtarmak için önem-
lidir.

Anahtar Kelimeler: Travma; Arteryel yaralanma; Popliteal arter; Dizaltı arterler

ABSTRACT
Objective: Limb loss following popliteal and infrapopliteal traumatic arterial  injury has serious implications 
on the patient’s life and functionality. The objective of this study is to review popliteal and infrapopliteal 
arterial injuries treated in our clinic retrospectively.
Material and Methods: Between January 2012 and November 2018;  30 patients whom underwent 
emergency surgery due to traumatic popliteal and infrapopliteal arterial injuries were analyzed.  
Results: There were  27 (90%) males and 3 (10%) females. The mechanism of injuries was stab wounds in 
43% of the cases (Group 1), gunshot wounds in 23,3% (Group 2) and  blunt trauma in 33.3% (Group 3). The 
mean MESS score was 3.90 in all cases, while it was 3.15±1.57 in Group 1,  4±0.82 in Group 2 and 4.8±1.32 
in Group 3. All 3 cases of amputation were resulted from blunt trauma. A shorter length of hospitalization 
was observed in patients with stab wounds  compared to other injury types (p<0.001).  Primary repair  was 
performed in 8 (20.5%), reverse saphenous vein interposition in 20 (51.2%), and ligation was in 11 cases 
(28.2%). Compartment syndrome was developed in one patient in Group 1, 4 patients in Group 2 and 1 in 
Group 3. Three patients were undergone in group 3.
Conclusion: It is important to provide accurate and rapid diagnosis by physical examination, appropriate 
imaging methods and  providing revascularization with appropriate methods and  performing fasciotomy, 
when necessary, in order to save the patient and related  extremity.

Key words: Trauma; Arterial injury; Popliteal artery; Infrapopliteal arteries.
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INTRODUCTION
Blunt popliteal and infrapopliteal crural artery injuries 
that following lower extremity trauma are often 
associated with loss of extensive tissue and extremities 
due to bone fractures. Penetrating arterial injuries have  
better prognosis as they are less traumatic. Although 
surgery is performed as the classical treatment 
method in the presence of distal ischemia, ligation of 
the injured vessel or conservative treatment can be 
applied  in cases where there is no ischemia (1). 
There are two main purposes in surgical intervention 
for popliteal and infrapopliteal arterial injuries. The 
first one  is to save the patient's life and the second 
is the limb salvage. The limb salvage rate is over 95% 
in patients with uncomplicated penetrating arterial 
injuries. However, despite a successful surgical 
intervention, high amputation rates such as 70% can 
be seen in case of severe bone fractures and soft tissue 
injuries (2). Factors affecting the loss of extremity 
include wide tissue damage, duration of ischemia 
up to revascularization,  venous injuries, popliteal 
artery injury, compartment syndrome, injury type and 
failed revascularization. Mengled Extremity Severity 
Scoring (MESS) system is helpful to give the decision 
of amputation therefore it is not 100% sensitive (3-5). 
The aim of the study is to evaluate the popliteal and 
infrapopliteal arterial injuries which were treated in 
our clinic retrospectively in the light of literature. 
 
MATERIAL AND METHOD  
Between January 2012 and November 2018;  30 patients 
who underwent emergency surgery in our clinic due to 
traumatic popliteal and infrapopliteal arterial injuries 
were evaluated resrospectively.  Age, gender, type of 
injury, clinical findings, comorbid injuries, presence 
of compartment syndrome, techniques of arterial 
repair, amputation rates and hospital stay time were 
evaluated. 

The diagnosis of arterial injuries was made by 
physical examination, whereas in patients with 
stable hemodynamics and suspected arterial 
injury the diagnosis was made by lower extremity 
computed tomography angiography (CTA). In physical 
examination; active hemorrhage, poikilothermy, pallor, 
hematoma, reduced distal pulse amplitude compared 

to intact extremity and absent pulses, accompanying 
neurological deficits, soft tissue and bone injuries 
were evaluated. Bilateral lower extremity CTA was 
performed to determine the localization of arterial 
injury and to assess the distal vascular structure in 
stable patients. The severity of injury was classified 
according to the Mangled Extremity Severity Score 
(MESS) scoring system. The MESS was used to 
determine the injury severity in lower extremities by 
evaluating age, skeletal and muscle damage, shock, 
extremity ischemia and duration of ischemia (6). 
Ligation, end-to-end anastomosis, lateral repair, and 
reverse saphenous interposition were performed 
as surgical repair techniques. Saphenous vein in the 
opposite leg was prepared in patients that underwent 
saphenous vein graft interposition procedure. 
Fasciotomy was performed in patients presenting with 
compartment syndrome and prolonged duration of 
ischemia. The lateral and medial compartments were 
decompressed. 

The patients were discharged or referred to orthopedics 
or plastic surgery clinics, if necessary, after the vascular 
treatment process was completed. 

Statistical Analysis:
Datas were expressed as mean±standard deviation 
or frequency and percent. Independent sample t test 
was used to compare the continuous normal data 
between/among groups. Chi-Square test was used to 
compare the categorical data between/among groups. 
Categorical variables were presented as a count and 
percentage. Pearson correlation coefficient test was 
used for correlation between variables. A p-value <0.05 
was considered significant. Analyses were performed 
using SPSS 19 (IBM SPSS Statistics 19, SPSS inc., an IBM 
Co., Somers, NY).
 
RESULTS
Of the 30 patients operated, 27 (90%) were male and 
3 (10%) were female. The mean age was 42.43±16.91. 
Thirteen (43%) of the cases had stab wounds  (Group 
1), 7 (23,3%) had gunshot wound  (Group 2) and 10 
(33.3%) had blunt trauma (Group 3). The distribution 
of the quantitative variables by type of injury is given 
in Table 1. 
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The mean MESS score was 3.90 in all cases, while it was 
3.15±1.57 in Group 1,  4±0.82 in Group 2 and 4.8±1.32 
in Group 3. In addition, it was observed that blunt 
traumas were significantly higher than stab wounds. 
(p=0.025) (Table 1). All 3 cases of amputation were 
resulted from blunt trauma. There was no significant 
difference in the duration of hospitalization after 
gunshot and blunt injuries, whereas a shorter length 
of hospitalization was observed in patients with stab 
wounds compared to the other injury types (p<0.001) 
(Table 1). Of 39 arterial injuries, primary repair (end 
to end anastomosis, lateral repair) was performed in 
8 (20.5%), reverse saphenous vein interposition was 
performed in 20 (51.2%), and ligation was performed 
in 11 cases (28.2%) (Table 2). There were 8 venous and 
5 nerve injuries associated with arterial injury. There 
were 6 bone fractures in Group 1, 5 in Group 2 and 
9 in Group 3. There was no statistically significant 
difference between the groups. In Group 1, there 
was no accompanying nerve injury, whereas there 
were 3 in Group 2 and 2 in Group 3, and there was 
a statistically significant difference between group 
1 and 2 (p=0.046). The evaluation of the groups by 
major tissue loss revealed that there was none in the 
Group 1 and 2 while 4 patients presented with tissue 
loss in Group 3, which was statistically significant 
(p=0.01). Compartment syndrome was developed in 
one patient in Group 1, 4 patients in Group 2 and 1 in 
Group 3. There was a statistically significant difference 
in Group 2 compared to the other two groups (p = 

0.01). Poikilothermy were observed in 2 patients with 
stab wounds , 5 patients with gunshot injuries and 6 
patients with blunt injuries. In addition, the distal pulse 
deficiency were in 4 patients in Group 1, 6 patients 
in Group 2 and 6 patients in Group 3. There was no 
statistically significant difference between the arterial 
repair techniques applied in the groups. There were 
no amputated patients in group 1 and 2, whereas 3 
patients underwent amputation in group 3. There was 
no mortality in our patients, but functional impairment 
was observed in 1 patient in Group 2 and 2 patients in 
Group 3. (Table 2).
 

Type of Injury

Stab wounds
( Group 1)

Gunshot wound
( Group 2)

Blunt Trauma
( Group 3)

p

mean±sd mean±sd mean±sd

Age 42,85±17,88(ab) 30,29±6,82(a) 50,4±16,67(b) 0,048

Syastolic Blood Pressure 126,92±9,47 117,14±18,9 114,3±25,5 0,244

Diastolic Blood Pressure 78,46±3,76 72,86±12,54 69,5±18,02 0,226

Hematocrit 39,49±5,52 34,64±6,38 33,83±6,79 0,079

MESS score 3,15±1,57(a) 4±0,82(ab) 4,8±1,32(b) 0,025

¬Hospitalization Time (day) 5,62±2,66(a) 12,14±4,41(b) 12,8±3,74(b) <0,001

Table 1: Distribution of Quantitative Variables According to Groups

One-way variance analysis was used. The common letter in lines refers to statistical insignificance.
MESS: Mengled Extremity Severity Score
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Injury Types

Stab wounds
( Group 1)

Gunshot wound
( Group 2)

Blunt Trauma
( Group 3) p

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

Gender Male 12(92,3) 7(100) 8(80)
0,374

Female 1(7,7) 0(0) 2(20)

Popliteal artery Absent 10(76,9) 5(71,4) 7(70)
0,925

Present 3(23,1) 2(28,6) 3(30)

1 artery Absent 4(30,8)a 5(71,4)ab 8(80)b
0,041

Present 9(69,2)a 2(28,6)ab 2(20)b

2 arteries Absent 11(84,6) 4(57,1) 5(50)
0,181

Present 2(15,4) 3(42,9) 5(50)

3 arteries Absent 11(84,6) 6(85,7) 10(100)
0,433

Present 2(15,4) 1(14,3) 0(0)

Vein injury Absent 12(92,3) 5(71,4) 5(50)
0,075

Present 1(7,7) 2(28,6) 5(50)

Nerve injury Absent 13(100)a 4(57,1)b 8(80)ab
0,046

Present 0(0)a 3(42,9)b 2(20)ab

Bone fracture Absent 7(53,8) 2(28,6) 1(10)
0,083

Present 6(46,2) 5(71,4) 9(90)

Major soft tissue disruption Absent 13(100)a 7(100)ab 6(60)b
0,010

Present 0(0)a 0(0)ab 4(40)b

Compartment syndrome Absent 12(92,3)a 3(42,9)b 9(90)ab
0,019

Present 1(7,7)a 4(57,1)b 1(10)ab

Distal Pulses Absent 4(30,8) 6(85,7) 6(60)
0,055

Present 9(69,2) 1(14,3) 4(40)

Cold extremity Absent 11(84,6)a 2(28,6)b 4(40)ab
0,023

Present 2(15,4)a 5(71,4)b 6(60)ab

End to end anastomosis Absent 11(84,6) 7(100) 7(70)
0,260

Present 2(15,4) 0(0) 3(30)

Lateral repair Absent 10(76,9) 7(100) 10(100)
0,113

Present 3(23,1) 0(0) 0(0)

Patchplasti Absent 13(100) 7(100) 10(100)
-

Present 0(0) 0(0) 0(0)

Reverse saphenous vein interposition Absent 7(53,8) 0(0) 3(30)
0,050

Present 6(46,2) 7(100) 7(70)

Ligation Absent 8(61,5) 3(42,9) 8(80)
0,290

Present 5(38,5) 4(57,1) 2(20)

Amputation Absent 13(100)a 7(100)a 7(70)b
0,036

Present 0(0)a 0(0)a 3(30)b

Mortality Absent 13(100) 7(100) 10(100)
-

Present 0(0) 0(0) 0(0)

Functional disability Absent 13(100) 6(85,7) 8(80)
0,259

Present 0(0) 1(14,3) 2(20)

Chi-square test was used. Common letters between column rates indicate statistical insignificance.

Table 2: Distribution of Qualitative Variables According to Groups 
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DISCUSSION
Vascular injuries of the extremities are the major cause 
of limb losses when they are not treated immediately 
and appropriately (7). The risk of arterial injury in 
blunt and gunshot injuries is higher than sharp object 
injuries. Higher amputation rates were observed 
in injuries involving wider surrounding tissues due 
to their effect on collateral circulation (8-10). The 
MESS scoring system described by Johansen and co-
authors can successfully identifies severe extremity 
injuries and determine the indications for amputation 
correctly. This scoring system includes severity of 
musculoskeletal injury, presence of ischemia, shock 
and the age of the patient. It was stated that the score 
of 7 and above would mostly indicate amputation 
(6). When Dirschl et al. evaluated various scoring 
systems, they determined that a single scoring system 
could not accurately predict limb salvage. They stated 
that the MESS could be an objective way to evaluate 
injured limbs although it could not predict the rate 
of amputation (11). In our study, the MESS score was 
significantly lower in Group 1 than Group 3 (p=0.02). 
There was no significant difference between group 2 
and group 3. Two of the cases were amputated  due to 
blunt trauma and one was due to gunshot injury. 

Physical examination findings in arterial injury were 
distal pulse failure or not. If weaker pulses compared 
to the other extremity, arterial bleeding, increased 
hematoma, murmur or thrill at the site of injury and 
poikilothermy.  Computed tomography angiography 
(CTA) is a diagnostic method that should be performed 
in patients with difficult surgical exploration or 
suspected vascular injuries. The fastest method to 
salvage and ensure the vitality of limbs, which are 
significantly compromised by ischemia, is arterial 
and venous exploration and repair according to the 
type of injury. Routine diagnostic methods should 
not be performed in hemodynamically unstable 
patients with active arterial haemorrhage; immediate 
surgical intervention should be performed instead. 
Extremity pulse deficiency may be associated with 
collateral circulation. When the patients with collateral 
circulation were compared to those who had ischemia, 
it was found that the amputation rates were higher in 
the group with ischemia (10). The physical examination 

of the patients who were treated in our clinic revealed 
that 13 (43%) patients had poikilothermy  and 16 (53%) 
had absent distal pulses. The patients with stable 
hemodynamics and no signs of critical limb ischemia 
underwent lower extremity CTA to determine the 
status of the vascular injury.  

Compartment syndrome is associated with insufficient 
blood supply, combined arterial and venous injuries, 
intraoperative blood loss, multiple arterial injuries and 
preoperative pulse failure (3). Early decompressive 
therapy may prevent neuromuscular damage. The 
data demonstrates that prophylactic fasciotomy is 
superior to early therapeutic decompression (12,13). 
On the other hand, in a study performed by Topal 
et al., prophylactic fasciotomy was performed in 
patients with ischemia duration of 6 hours or more. 
It was reported that the amputation rates were 2.5 
times higher in patients with compartment syndrome 
despite undergoing fasciotomy, the rate of amputation 
was similar in all patient groups in the patients who 
underwent prophylactic fasciotomy, and amputation 
rates were increased in the patients who develop  
compartment syndrome, regardless of the protective 
effects of prophylactic fasciotomy (15). In our study, 
compartment syndrome was observed in 1 patient 
in Group 1, 4 patients in Group 2 and 1 patient in 
Group 3. In Group 2, there was a statistical significance 
compared to group 1. Postoperative lateral and medial 
fasciotomy were performed in all of these patients. 
Prophylactic fasciotomy was not performed in any 
patient. These patients did not develop compartment 
syndrome.  Multiple arterial and venous injuries were 
present in patients with compartment syndrome. They 
had a prolonged ischemia times due to late delivery to 
our hospital. 

The treatment of accompanying venous injuries is 
still controversy. While some studies reported that 
there was a correlation between venous injury and 
limb salvage (3), Timberlake et al. (15) noted in their 
study that venous ligation was performed in 70% of 
322 venous injuries accompanied by arterial injuries, 
and none of them had permanent sequelae. In our 
study, the venous injuries that were accompanied by 
arterial injuries in lower limb traumas were ligated due 
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to the fact that the injured venous structures were not 
suitable for reconstruction. There was no postoperative 
complications associated with venous insufficiency. 
Hafez et al. reported that (10) the amputation rates in 
the injuries of common and superficial femoral arteries 
were 12%, which increased to 21% in the popliteal 
and tibial arterial injuries. In the unilateral series that 
carried out by Moniz et al. (16), they determined 
a high rate of amputation as 36% in the below knee 
arterial  injuries. Presence of multiple arterial injuries 
is associated with a higher rate of limb loss compared 
to a single crural arterial injury (9,10). In our study, two 
of the 3 cases undergoing amputation had 2 arterial 
injuries and one had a popliteal arterial injury. 

It was stated that injured arteries can be safely ligated 
if there is no limb ischemia and there is a single-
vessel injury in the tibial arteries (17). Topal et al. 
(14) demonstrated that the amputation rates were  
75% in cases where two tibial arteries were ligated. 
Another study also reported that the amputation rates 
after ligation of a tibial artery were 14%, which then 
increased to 65% following the ligation of two arteries. 
The factors leading to limb loss in lower extremity 
injuries include multiple vascular injuries, as well as 
neuromuscular trauma and/or a very large, irreversible 
microvascular thrombosis. In our study, it was 
observed that only one of the cases with single-vessel 
ligation underwent amputation, in which was also 
accompanied by combined neuromuscular and venous 
injuries. In conclusion, the repair of at least two crural 
arteries is required for limb salvage. 

Primary repair is rarely performed due to the small 
diameter of the arteries in below knee arterial  injuries. 
The two most commonly used methods are the 
saphenous vein graft interposition or bypass (18).
Popliteal artery injuries are the most common injuries 
that threat   limb viability  (9,19).  The popliteal 
artery has insufficient  collateral supply. The popliteal 
vein is responsible for venous drainage of the lower 
extremities. Popliteal arterial injuries constitute 19% 
of all extremity injuries in the civilian population (20). 
An end-to-end anastomosis is the preferred method 
for popliteal arterial injuries, if applicable. It should 
be avoided from ligating and cutting the geniculate 

collateral because of its negative effect in lower limb 
circulation. Many surgeons recommend that the great 
saphenous vein graft interposition from the opposite 
leg as a method of popliteal artery repair (20,21) In 
our study, popliteal artery injuries were observed in 3 
patients due to stab injuries, 2 patients due to gunshot 
injuries and 3 patients due to blunt injuries. Reverse 
saphenous vein interposition was performed in all of 
these cases. One case resulted with amputation.
 
CONCLUSION
In cases of popliteal and distal arterial injuries in the 
lower extremities, it is important to provide accurate 
and rapid diagnosis by physical examination and 
appropriate imaging methods. In addition, it is highly 
critical to provide revascularization by appropriate 
methods and to perform fasciotomy, when necessary, 
in order to save the patient and ensure the salvage of 
related extremity.  
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ÖZET
Amaç: Koroner arter hastalığı (KAH) tüm dünyada morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. KAH riski 
açısından visseral adipozite, tek başına kilo fazlalığından daha değerli bir göstergedir. Biz bu çalışmada, tanı 
amaçlı elektif koroner anjiyografi yapılan hastalarda visseral adipozite indeksi (VAİ) ile KAH varlığı ve ciddi-
yeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, kliniğimizde Ocak 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasında tanısal koroner 
anjiyografi uygulanan 120 hastanın verileri kullanıldı. Koroner anjiyografiler geriye dönük olarak incelendi. 
En az bir koroner arterinde %50 ve üzerinde darlığı olan hastalar KAH grubuna (n=75), belirgin koroner dar-
lığı olmayan hastalar (n=45) kontrol grubuna alındı. Hastaların demografik özellikleri, boy, kilo, bel çevreleri 
ve tetkik sonuçları kaydedildi. VAİ skorları kadın ve erkek hastalar için ayrı ayrı hesaplandı.
Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, açlık serum glukoz (p=0.025) ve VAİ (p = 0.014) KAH gru-
bunda anlamlı olarak yüksek bulundu. KAH grubunda SYNTAX skoru, açlık glukoz (p = 0.011), trigliserid (p 
= 0.048) ve VAİ (p=0.003) ile pozitif olarak korele idi. Çok değişkenli doğrusal regresyon analizinde, açlık 
serum glukozu (p=0.012) ve VAİ (p =0.008) SYNTAX skorunun bağımsız prediktörü olarak tespit edildi. 
Sonuç: Koroner arter hastalığının takibinde değiştirilebilir risk faktörlerinin belirlenmesi ve yönetimi çok 
önemlidir. Basit bir skorlama olan VAİ,  KAH riskini belirlemek için kullanışlı bir yöntem olabilir. 

Anahtar Sözcükler: Koroner arter hastalığı; Obezite; Visseral adipozite

ABSTRACT
Aim: Coronary artery disease (CAD) is an important cause of morbidity and mortality worldwide. In terms 
of CAD risk, visceral adiposity is a more valuable indicator than weight alone. In this study, we aimed to 
evaluate the relation of visceral adiposity index (VAI) with the presence and severity of CAD in patients 
undergoing diagnostic coronary angiography.
Methods: In this retrospective study, data of 120 patients who underwent diagnostic coronary angiography 
between January 2018 and December 2018 were used. Coronary angiograms of the patients were 
evaluated retrospectively. Patients with at least 50% stenosis in one or more coronary artery were included 
in the CAD group (n = 75) and patients without significant coronary stenosis (n = 45) were included in 
the control group. Demographic characteristics, height, weight, waist circumference and laboratory results 
were recorded. VAI scores were calculated separately for male and female patients.
Results: Fasting serum glucose (p = 0.025) and VAI (p = 0.014) were significantly higher in CAD group when 
compared with control group. SYNTAX score was positively correlated with fasting glucose (p = 0.011), 
triglyceride (p = 0.048) and VAI (p = 0.003) in the CAD group. In multivariate linear regression analysis, 
fasting serum glucose (p = 0.012) and VAI (p = 0.008) were determined as independent predictors of 
SYNTAX score. 
Conclusion: The determination and management of modifiable risk factors is very important in the follow-
up of patients with CAD. As a simple scoring method, VAI may be useful for determining the risk of CAD.

Keywords: Coronary artery disease; Obesity; Visceral adiposity

 

VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER 
HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Relationship Between Visceral Adiposity Index And 
Coronary Artery Disease

Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim 
Dalı, Yozgat

Yaşar TURAN, Dr. Öğr. Üyesi
Vahit DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi

İletişim: 
Dr. Öğr. Üyesi Vahit DEMİR, 
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim Dalı, 
Adnan Menderes Bulvarı No:44 
66020 Yozgat
Tel: 0090 507 231 8182
e-mail: 
dr.vdemir@hotmail.com

Geliş tarihi/Received: : 18.06.2019
Kabul tarihi/Accepted: 25.06.2019
DOI: 10.16919/bozoktip.579261

Bozok Tıp Derg 2019;9(3):129-133
Bozok Med J 2019;9(3):129-133

ORJİNAL ÇALIŞMA

Yaşar TURAN1(0000-0002-2796-899X), Vahit DEMİR1(0000-0001-8349-6651)

129



130

GİRİŞ
Koroner arter hastalığı (KAH) tüm dünyada morbidite 
ve mortalitenin önemli bir nedenidir ve KAH'ın görülme 
sıklığı giderek artmaktadır (1). Gelişmekte olan ülkelerde 
önleyici yöntemler yeterli olmadığı için KAH nedenli 
erken ölüm oranları daha fazladır (2). Aterosklerozun 
bilinen risk faktörleri; obezite, hipertansiyon, 
hiperlipidemi, diyabetes mellitus (DM), kronik 
böbrek hastalığı ve sigarayı içermektedir. KAH tanısı 
alan hastaların takip ve tedavisinde, değiştirilebilen 
ve değiştirilemeyen risk faktörleri mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Syntax (Synergy between PCI with TAXUS 
and Cardiac Surgery) skoru, bifurkasyon, tam tıkanıklık, 
trombüs ve kalsifikasyon gibi tüm anatomik bileşenleri 
ile koroner dolaşımın fonksiyonel etkisini dikkate 
alarak, KAH ciddiyetini ve revaskülarizasyon risklerini 
derecelendirmede kullanılan faydalı bir anjiyografik 
araçtır.

Obezite, kardiyovasküler hastalıklar için iyi bilinen 
bir risk faktörüdür (3). Bununla birlikte, her obez 
hastada mutlak KAH gelişimi gözlenmez. Tek başına 
kullanıldığında, vücut kitle indeksi (VKİ) güvenilir bir risk 
belirleyicisi değildir (2). Metabolik olarak sağlıklı olan 
bazı obezler, normal kilolu hastalardan daha yüksek, 
fakat sadece VKİ'ye göre beklenenden daha düşük bir 
kardiyovasküler hastalık riskine sahiptir (4). VKİ, bel 
çevresi, trigliserid ve yüksek yoğunluklu lipoprotein 
kolesterol (HDL-K) gibi parametreler kullanılarak 
hesaplanan visseral adipozite indeksinin (VAİ), visseral 
yağ dağılımı ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir (5). VAİ, 
visseral adipoz dokunun bir göstergesidir ve genel 
popülasyonda kardiyometabolik risk, kardiyovasküler 
hastalık ve mortalite ile ilişkili bulunmuştur (5).

Biz bu çalışmamızda, tanı amaçlı elektif koroner 
anjiyografi yapılan hastalarda VAİ ile KAH varlığı ve KAH 
ciddiyeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
 
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu retrospektif çalışmada, Bozok Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji kliniğinde ocak 2018 - Aralık 2018 
tarihleri arasında elektif şartlarda tanısal koroner 
anjiyografi uygulanan 18-85 yaş aralığındaki 120 
hastanın verileri kullanıldı. Bozok Üniversitesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulundan izin alındıktan sonra 

hastaların dosyaları, tetkikleri ve koroner anjiyografileri 
geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik 
özellikleri, boy, kilo, bel çevreleri ve tetkik sonuçları 
kaydedildi. Hastalar randomize edilirken grupların 
yaş, cinsiyet ve VKİ açısından benzer olmasına özen 
gösterildi. En az bir koroner arterinde %50 ve üzerinde 
darlığı olan hastalar KAH grubuna (n=75), belirgin 
koroner darlığı olmayan hastalar (n=45) kontrol grubuna 
alındı. Daha önce perkütan veya cerrahi koroner girişim 
uygulanmış olan hastalar, karaciğer, böbrek veya kalp 
yetmezliği olan hastalar, akut veya kronik inflamatuvar 
hastalığı olanlar çalışmadan çıkarıldı.  

Visseral Adipozite İndeksi
Hasta dosyalarındaki boy ve ağırlıkları kullanılarak kilo/
boy2 formülü ile VKİ değerleri hesaplandı. Bel çevreleri 
ve koroner anjiyografi öncesinde yapılan tetkiklerinden 
trigliserid ve HDL-K değerleri kaydedildi. VAİ değerleri 
kadınlar ve erkekler için tanımlanmış olan aşağıdaki 
formüller ile hesaplandı (5).

VAİ Kadınlarda: [Bel çevresi (cm)/ (36.58 + (1.89 x VKİ) 
] x [Trigliserid (mmol/L)/0.81] x [1.52/ HDL (mmol/L)]
VAİ Erkeklerde = [Bel çevresi (cm)/ (39.68 + (1.88 x VKİ) 
] x [Trigliserid (mmol/L)/1.03] x [1.31/ HDL (mmol/L)]

Koroner Anjiyografi
Koroner anjiyografiler hasta verilerinden bağımsız 
olarak 2 ayrı kardiyolog tarafından değerlendirildi. 1.5 
mm ve üzerinde çapı olan koroner arterlerdeki %50 
ve üzerindeki her lezyon ayrı ayrı değerlendirilerek 
skorlama yapıldı. Daha sonra tüm skorlar toplanarak 
SYNTAX skoru bulundu. SYNTAX skoru, lezyon 
sayısı, lezyonun morfolojik ve anatomik özelliklerini 
değerlendiren özel bir yazılım kullanılarak hesaplandı (6).

İstatistiksel Analiz
Tüm istatistiksel analizler, SPSS versiyon 18.0 (SPSS 
Inc., Chicago, IL, ABD) ile hesaplandı. P <0.05 anlamlı 
olarak kabul edildi. Sürekli değişkenlerin dağılımları 
Kolmogorov-Smirnov testi ile test edildi. Normal 
olarak dağılmış değişkenler ortalama ± standart sapma 
olarak ifade edildi. Normal dağılım göstermeyen 
değişkenler medyan olarak ifade edildi. Kategorik 
değişkenler yüzde ve sayı olarak gösterildi. Kategorik 
değişkenlerin gruplar arasındaki karşılaştırmaları 
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ki-kare testi kullanılarak yapıldı. Gruplar arasındaki 
karşılaştırmalarda normal dağılım gösteren değişkenler 
için student-t testi, normal dağılım göstermeyen 
değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanıldı. KAH 
ciddiyetini etkileyen faktörleri tespit etmek için SYNTAX 
skoru ile diğer çalışma parametreleri arasında Pearson 
veya Spearman korelasyon analizlerinden uygun olan 
kullanıldı.

Koroner arter hastalığı olan grupta SYNTAX skorunun 
bağımsız prediktörlerini değerlendirmek için çok 
değişkenli doğrusal regresyon analizi yapıldı.
 
BULGULAR
Koroner arter hastalığı grubundaki 75 hastanın 30’u 
kadın 45’i erkek, kontrol grubundaki 45 hastanın 20’si 
kadın 25’i erkekti. Katılımcıların klinik ve demografik 
özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında, açlık serum glukoz (112.6±22.9 - 
128.5±43.3, p=0.025) ve VAİ (2.43±0.91 - 3.46±2.23, p 
= 0.014) KAH grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu 
(Şekil 1). Çalışma grupları arasında yaş, cinsiyet, boy, 
kilo, VKİ, hipertansiyon, sigara, DM, aile hikayesi ve lipid 
parametreleri açısından anlamlı fark tespit edilmedi 
(hepsi için p>0.05).

Şekil 1: Koroner arter hastalığı ve kontrol grubunda visseral 
adipozite indeksi.

Tablo 1: Katılımcıların demografik ve klinik özellikleri.

Koroner arter hastalığı grubunda KAH ciddiyetini 
gösteren SYNTAX skoru ile ilişkili faktörleri belirlemek 
için korelasyon analizi yapıldı. SYNTAX skoru açlık glukoz 
(r = 0.291, p = 0.011), trigliserid (r = 0.229, p = 0.048) 
ve VAİ (r = 0.335, p=0.003) ile pozitif olarak korele 
idi (Tablo 2). KAH grubunda yapılan çok değişkenli 
doğrusal regresyon analizinde, açlık serum glukozu 
(β=0.069; CI=0.016-0.123; p=0.012) ve VAİ (β=1.426; 
CI=0.388-2.464; p =0.008) SYNTAX skorunun bağımsız 
prediktörü olarak tespit edildi.

Kontrol Grubu 
(n = 45)

KAH Grubu
(n = 75)

P 
değeri

Yaş (yıl) 58.3±7.5 59.9±8.9 0.256

Cinsiyet (kadın/
erkek)

20/25 30/45 0.774

Vücut Kitle İndeksi 
(kg/m2)

27.9±5.6 28.7±3.7 0.283

Bel Çevresi (cm) 96.8±9.1 99.8±7.2 0.066

Hipertansiyon, n (%) 15/45 (33) 34/75 (45) 0.270

Diyabetes Mellitus, 
n (%)

12/45 (27) 27/75 (36) 0.321

Sigara, n (%) 10/45 (22) 26/75 (35) 0.217

Aile Hikayesi, n (%) 9/45 (20) 16/75 (21) 0.861

Sistolik Kan Basıncı 
(mmHg)

126.1±16.2 129.2±16.0 0.310

Diyastolik Kan 
Basıncı (mmHg)

78.6±11.1 81.2±10.7 0.206

Açlık Glukoz (mg/dL) 112.6± 22.9 128.5±43.3 0.025

Serum Kreatinin 
(mg/dL)

0.87±0.19 0.88±0.20 0.696

Total Kolesterol (mg/
dL)

190.1±29.3 201.9±43.4 0.110

Trigliserid (mg/dL) 148.7± 52.6 188.9±112.7 0.079

HDL-K (mg/dL) 44.1±7.5 41.0±10.2 0.082

LDL-K (mg/dL) 117.3±23.3 124.2±30.3 0.192

SYNTAX skoru - 16.4±10.8 -

Visseral Adipozite 
İndeksi

2.43±0.91 3.46±2.23 0.014

Sürekli değişkenler ortalama ± SD, kategorik değişkenler n (%) olarak 
sunulmuştur.
KAH: Koroner arter hastalığı, HDL-K: Yüksek yoğunluklu lipoprotein 
kolesterol, LDL-K: Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, SYNTAX: 
Synergy between percutaneous coronary intervention with Taxus 
and cardiac surgery.
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Tablo 2: Koroner arter hastalığı grubunda, SYNTAX skorunun 
diğer parametrelerle korelasyonu.

SYNTAX: Synergy between percutaneous coronary intervention with 
Taxus and cardiac surgery, HDL-K: Yüksek yoğunluklu lipoprotein 
kolesterol, LDL-K: Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol.

TARTIŞMA
Bu çalışmada yaş, cinsiyet, VKİ ve iyi bilinen kardiyak 
risk faktörleri açısından birbirine benzer iki grup 
karşılaştırılmasına rağmen, KAH grubunda, kontrol 
grubuna göre, açlık glukoz ve VAİ değerleri istatistiksel 
olarak anlamlı şekilde daha yüksekti. Ayrıca, KAH 
grubunda açlık glukoz ve VAİ, KAH ciddiyetinin bağımsız 
prediktörleri olarak tespit edildi. 

Diyabetes mellitus, kardiyovasküler hastalıklar için 
iyi bilinen bir risk faktörüdür ve kardiyovasküler 
hastalıklar diyabetiklerde en önemli ölüm nedenidir 
(7). Benzer şekilde, bozulmuş açlık glukozu ve glukoz 
intoleransı olan hastalarda da diyabetik hastalara 
benzer mikrovasküler komplikasyonlar gözlenmektedir 
(8). Schinner ve ark. yaptığı bir çalışmada açlık glukozu 
ve KAH riski arasında pozitif bir ilişki rapor edilmiştir 
(9). Bizim çalışmamızda da açlık glukoz değerleri, 
KAH grubunda anlamlı olarak daha yüksekti ve KAH 
grubunda açlık glukozu, SYNTAX skorunun bağımsız 
prediktörü olarak bulundu. Çalışmamızda diğer iyi 
bilinen kardiyovasküler risk faktörleri gibi, DM görülme 
oranı da her iki grupta benzerdi. Bu sonuç, daha önceki 
verilerle uyumlu olarak, KAH açısından bozulmuş açlık 
glukozunun önemini göstermektedir.

Visseral adipozite, artmış adipositokin üretimi, 

proinflamatuar aktivite, insülin duyarlılığında bozulma, 
diyabet gelişme riskinde artış, dislipidemi (trigliserid 
düzeylerinde artma, HDL-K’de azalma), hipertansiyon, 
ateroskleroz ve yüksek mortalite oranı ile ilişkilidir 
(5). Visseral yağ dokusundaki artış genellikler kilo 
fazlalığı ile birliktedir. Fakat, bazı durumlarda genel 
kilo alımından bağımsız olarak visseral yağ dokusu 
artabilmektedir (10). Bel çevresi, artan visseral 
adipozitenin dolaylı olarak değerlendirilmesinde 
kullanılan önemli bir klinik parametredir. Bununla 
birlikte, tek başına bel çevresi, deri altı ve visseral yağ 
kitlesi arasında ayrım yapmak için yeterli değildir. VAİ 
skoru, hem antropometrik (VKİ ve bel çevresi) hem 
de metabolik (Trigliserid ve HDL-K) parametrelerine 
dayanarak visseral yağ kitlesini değerlendirir. Amato ve 
ark. tarafından yapılan bir çalışmada, insülin duyarlılığı 
ile bel çevresi ve VKİ arasında ilişki tespit edilmezken, 
yeni bir parametre olarak ortaya çıkan VAİ, manyetik 
rezonans görüntülemeyle değerlendirilen visseral 
adipoz doku ve kardiyometabolik risk ile pozitif ilişkili 
olarak bulunmuştur (5).

Çalışmamızda gruplar yaş, cins, VKİ, bel çevresi ve 
lipid düzeyleri açısından benzer olmasına rağmen 
KAH grubunda VAİ istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
yüksek tespit edilmiştir. Ayrıca VAİ, KAH grubunda 
SYNTAX skoru ile belirlenen KAH ciddiyetinin bağımsız 
bir belirleyicisi olarak ortaya çıkmıştır. Han ve ark. 
tarafından yapılan 95 hastalık bir çalışmada VAİ ile 
KAH ciddiyeti arasında anlamlı bir ilişki rapor edilmiştir 
(11). Fakat, bu çalışmada gruplar arasında demografik 
özellikler, lipid parametreleri ve VKİ açısından anlamlı 
fark bulunmaktadır ve analizde VAİ için kesitli veriler 
kullanılmıştır. Bu nedenle bizim çalışmamız benzer 
gruplar arasında yapıldığından, VAİ ve KAH ilişkisi 
açısından daha sağlıklı sonuçlar verebilir. 

Kardiyovasküler hastalıklar günümüzde halen en 
önemli ölüm nedeni olsa da, gelişmiş ülkelerde yoğun 
önleyici çalışmalar sonucu kardiyovasküler hastalık 
riskinde %30’a varan azalmalar görülmektedir. Bununla 
birlikte, erken kardiyovasküler ölümlerin yaklaşık 
%75’i artık daha fakir olan ülkelerde görülmektedir 
(2). Kardiyovasküler hastalıklarda en iyi tedavi yöntemi 
hastalığın önlenmesidir. Hekimler, kardiyovasküler 
hastalıklar açısından hastaların değiştirilebilir risk 

Değişkenler SYNTAX Skoru

r p

Yaş 0.264 0.068

Cinsiyet 0.101 0.390

Vücut Kitle İndeksi 0.120 0.863

Açlık Glukoz 0.291 0.011

Serum Kreatinin 0.140 0.232

Total Kolesterol 0.220 0.058

HDL-K -0.217 0.062

LDL-K 0.190 0.102

Trigliserid 0.229 0.048

Visseral Adipozite İndeksi 0.335 0.003
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faktörlerini mutlaka değerlendirmelidir. Birincil koruma, 
tedavisiz hipertansiyon, diyabet, sigara ve hareketsiz 
yaşam gibi risk faktörlerini mutlaka içermelidir. Bununla 
birlikte benzer demografik özelliklere sahip olsalar da, 
kardiyometabolik açıdan daha yüksek riske sahip olan 
hastaların tespiti çok önemlidir. VAİ, kilo fazlalığının 
ötesinde, artmış kardiyovasküler risk oluşturan 
visseral yağlanmanın tespitinde, basit parametreler 
ile kolaylıkla hesaplanabilen bir parametredir. Visseral 
yağ dokusunun bir göstergesi olarak, VAİ yüksek 
kardiyovasküler riski olan hastaları tespit etmek için 
kullanılabilir. 

Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları mevcuttur. İlk olarak, 
nispeten küçük bir örneklem büyüklüğüne sahip, 
retrospektif bir çalışmadır ve bundan dolayı gözlenen 
ilişkilerin yorumlanması sebep ve sonuç bakımından 
sınırlıdır. İkincisi, visseral adipoz dokunun kantitatif 
değerlendirmesi için altın standart olarak kabul 
edilen manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı 
tomografi gibi yöntemlerden yararlanılmamıştır. 
 
SONUÇ
Koroner arter hastalığının takibinde değiştirilebilir risk 
faktörlerinin belirlenmesi ve yönetimi çok önemlidir. 
Basit bir skorlama olan VAİ, KAH risk ve ciddiyeti ile 
ilişkilidir. VAİ, KAH riskini belirlemek için kullanışlı bir 
yöntem olabilir. Ancak, bu sonuçları doğrulamak için 
daha yüksek hasta sayısı ile yapılacak olan prospektif 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Amaç: Hücre içi kalsiyum (Ca2+) sinyali; hücre proliferasyonu ve farklılaşması, gen transkripsiyonu, apoptozis 
gibi birçok hücresel süreçte rol oynar. Yapılan çalışmalarda Ca2+ sinyalinin kanser ile ilişkili olduğu göste-
rilmiştir. Transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) kanalları hücre zarında bulunan Ca2+  geçirgen 
non-selekif katyon kanalıdır. TRPV4 kanalları vücutta birçok dokuda yaygın olarak eksprese edilmektedir. 
Hücre içi Ca2+ miktarının düzenlenmesinde etkisi olan TRPV4 kanallarının kanser hücrelerinin proliferasyo-
nu, apoptozis, migrasyonu ve tümor anjiogenezi ile ilgili önemli rolleri olduğu görülmüştür. Biz bu çalışmada 
TRPV4 antagonisti olan RN 1734’ün, insan prostat (PC-3) ve insan meme (MCF-7) kanseri hücre hatlarında 
hücre canlılığı ve DNA hasarı üzerine etkilerini araştırdık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda insan prostat (PC-3) ve insan meme (MCF-7) kanseri hücre hatları kulla-
nıldı. RN 1734 1, 5, 25, 50 ve 100 μM’lik konsantrasyonlarda, 24 saatlik PC-3 ve MCF-7 hücre canlılığına olan 
etkisi 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromid (MTT) yöntemiyle ölçüldü. RN 1734’ün DNA 
hasarına etkisi Comet yöntemine göre belirlendi.
Bulgular: 24 saat süreyle RN 1734’ün özellikle 50 ve 100 μM’lik konsantrasyonlarıyla inkübe edilen PC-3 ve 
MCF-7 hücrelerde canlılık düzeyi önemli ölçüde azaldı (p<0.05). Ayrıca 100 μM’lik konsantrasyonda RN 1734 
uygulaması sonrası hücre DNA hasarı düzeyinde anlamlı artışın olduğu görüldü (p<0.05).
Sonuç: Biz bu çalışmada TRPV4 antagonisti olan RN 1734'ün, PC-3 ve MCF-7 hücre hatlarında hücre canlılığı-
nı azalttığını ve DNA hasarına neden olduğunu bulduk. Bizim bulgularımız, TRPV4 antagonisti uygulanması-
nın kanser hücrelerine karşı yeni bir tedavi yaklaşımı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: RN 1734; TRPV4; Kanser; PC-3; MCF-7; Comet yöntemi; MTT 

ABSTRACT
Aim: Intracellular calcium (Ca2+) signal pathway has a role in cell proliferation and differentiation, gene 
transcription and apoptosis. Studies have shown that Ca2+ signal is related to cancer. Transient receptor 
potential vanilloid 4 channels are Ca2+ permeable non-selective cation channels in the cell membrane. 
TRPV4 channels are commonly expressed in many tissues in the body. TRPV4 channels, which have an effect 
on the regulation of intracellular Ca2+ levels, have been shown to have important roles in the proliferation, 
apoptosis, migration and tumor angiogenesis of cancer cells. In this study, we investigated the effects of 
RN 1734, TRPV4 antagonist, on cell viability and DNA damage in human prostate (PC-3) and human breast 
(MCF-7) cancer cell lines.
Materials and Methods: Human prostate (PC-3) and human breast (MCF-7) cancer cell lines were used in 
our study. The effect of RN 1734 on 1, 5, 25, 50 and 100 μM concentrations on 24-hour PC-3 and MCF-7 cell 
viability was determined by 3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5- diphenyltetrazolium bromide (MTT) method. 
The effect of RN 1734 on DNA damage was determined according to Comet Assay method.
Results: The viability of PC-3 and MCF-7 cells, which were incubated for 24 hours with RN 1734, especially 
at concentrations of 50 and 100 μM, was significantly reduced (p<0.05). In addition, there was a significant 
increase in cell DNA damage level after RN 1734 100 μM concentration application (p <0.05).
Conclusions: In this study, we found that RN 1734, TRPV4 antagonist, reduces cell viability and causes DNA 
damage in PC-3 and MCF-7 cell lines. Our findings suggest that administration of TRPV4 antagonist may be 
a new therapeutic approach to cancer cells.

Keywords: RN 1734; TRPV4; Cancer; PC-3; MCF-7; Comet assay; MTT

MCF-7 VE PC-3 HÜCRE HATLARINDA, HÜCRE CANLILIĞI 
VE DNA HASARI ÜZERİNE TRPV4 ANTAGONİSTİ RN 
1734'ÜN ETKİLERİ

Effect of TRPV4 Antagonist RN 1734 on DNA Damage 
and Cell Viability in MCF-7 and PC-3 Cell Lines
Murat ÇAKIR1 (0000-0002-2066-829X), Yavuz ERDEN2 (0000-0002-2066-829X)

1Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı Yozgat, 66200, 

Türkiye

2Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bartın, 

74100, Türkiye

Murat ÇAKIR, Dr. Öğr. Üyesi

Yavuz ERDEN, Dr. Öğr. Üyesi

İletişim: 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAKIR

Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Fizyoloji Anabilim Dalı  Yozgat, 66200, 

Turkey

Tel: +905056682719

e-mail: 

murat.cakir@bozok.edu.tr

Geliş tarihi/Received: 08.07.2019

Kabul tarihi/Accepted: 23.07.2019

DOI: 10.16919/bozoktip.588740

Bozok Tıp Derg 2019;9(3):134-39
Bozok Med J 2019;9(3):134-39

ORJİNAL ÇALIŞMA

134



135

GİRİŞ
Organizmaların hayatta kalabilmesi için hücrelerin 
çoğalması gerekmektedir. Normal şartlarda hücrelerin 
çoğalmasının dengeli bir şekilde devam etmesi 
gerekmektedir. Bu denge ise hücre içinde birçok 
gen tarafından düzenlenmektedir. Bazı genler hücre 
çoğalmasını tetiklerken, bazıları ise aşırı hücre 
çoğalmasını baskılayıcı etki göstermektedir. Genetik 
ve çevresel faktörlere bağlı olarak genlerde görülen 
anormallikler, hücre çoğalmasının kontrolsüz bir 
şekilde artışı ile sonuçlanabilmektedir [1]. Kontrolsüz 
olarak çoğalan hücrelerin başka dokulara yayılmasıyla 
karakterize olan kanser hastalığı, dünyada sayısı 
gittikçe artan önemli bir sağlık problemidir [2]. Kanser, 
dünyadaki tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada 
yer alırken, Türkiye’de kardiyovasküler hastalıklardan 
sonra en çok görülen ölüm nedenidir [3]. Türkiye’de 
kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında, 
meme kanseri 1. sırada,  erkeklerde en sık görülen 
kanser türleri arasında ise prostat kanseri 1. sırada 
bulunmaktadır [4].

Hücre içi kalsiyum (Ca2+) sinyali; hücre proliferasyonu 
ve farklılaşması, gen transkripsiyonu, apoptozis gibi 
birçok hücresel süreçte rol oynar. Yapılan çalışmalarda 
Ca2+  sinyalinin kanser ile ilişkili olduğu gösterilmiştir 
[5]. Transient receptor potential vanilloid (TRPV) 
kanallarının 6 üyesinden biri olan TRPV4 kanalları 
hücre zarında bulunan, Ca2+  geçirgen non-selekif 
katyon kanalıdır. TRPV4 kanalları vücutta birçok 
dokuda yaygın olarak eksprese edilmektedir [6]. Hücre 
içi Ca2+ miktarının düzenlenmesinde rolü olan TRPV4 
kanallarının kanser hücrelerinin proliferasyonu [7], 
apoptozis [8], migrasyonu [9] ve tümör anjiogenezi 
[10] ile ilgili önemli rolleri olduğu görülmüştür. 
Biz bu çalışmada, insan prostat (PC-3) ve insan meme 
(MCF-7) kanseri hücre hatlarında TRPV4 antagonisti 
olan RN 1734’ün hücre canlılığı ve DNA hasarı üzerine 
etkilerini araştırdık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Hücrelerin Çoğaltılması
Bileşiğin antikanser özelliğinin belirlenmesi amacıyla 
insan prostat (PC-3, ATCC) ve meme (MCF-7, ATCC) 
kanseri hücre hatları kullanıldı. Hücreler öncelikli 
olarak sıvı azot içerisinden çıkartıldıktan sonra 75 

cm2’lik kültür flasklarına ekildi. Ekimi gerçekleştirilen 
PC-3 hücreleri RPMI-1640 (Sigma-Aldrich R8758, ABD) 
medyumla (içerisine %10 FBS, 100 U/mL penisilin ve 
0.1 mg/mL streptomisin ilave edilerek hazırlanan), 
MCF-7 hücreleri ise DMEM (Gibco 41965039, İngiltere) 
medyumla (içerisine %10 FBS, 100 U/mL penisilin ve 
0.1 mg/mL streptomisin, 10µg/ml insülin ilave edilerek 
hazırlanan) beslendi. Hücrelerin medyumları haftada 
iki defa değiştirildi ve bütün basamaklarda hücreler 
%5 CO2’li ortamda 37°C sıcaklıkta (Thermo Forma II 
CO2 İnkübatör, ABD) inkübe edildi. Flask tabanında 
konfulent olan hücreler, tripsin-EDTA (Gibco 25300054, 
İngiltere) solüsyonu kullanılarak flasklardan kaldırıldı 
ve %0.4 tripan mavisi ile boyandıktan sonra inverted 
mikroskop (Optec BDS400, Çin) altında hücre sayımları 
gerçekleştirildi. Hücre canlılık oranı %90 ve üstü olduğu 
durumda deneysel çalışmalara geçildi [11].

MTT yöntemi (Hücre Canlılığının Belirlenmesi) 
RN 1734’ün (Santa Cruz sc-296273, ABD) 1, 5, 25, 
50 ve 100 μM’lık konsantrasyonlarının insan prostat 
ve meme kanseri hücrelerinde canlılığa olan etkisi, 
hücre canlılığının değerlendirilmesinde oldukça yaygın 
kullanılan 3-(4,5-dimetiltiazol–2-il)-difeniltetrazolium 
bromid (MTT) yöntemine göre belirlendi. Bu yöntem 
MTT bileşiğinin tetrazolium halkasını parçalayabilmesi 
özelliğine dayanır. MTT canlı hücrelere absorbe olur 
ve reaksiyon mitokondriyal süksinat dehidrogenaz 
tarafından katalize edilerek mavi-mor renkli, suda 
çözünmeyen formazana indirgenir [12,13]. Bu reaksiyon 
yalnızca aktif mitokondrinin bulunduğu hücrelerde 
gerçekleşir. Buda hüre canlılığının bir belirteci olarak 
kabul edilir ve oluşan renk spektrofotometrik olarak 
ölçülerek yaşayan hücre sayısı ile ilişkilendirilir.

Canlılık düzeyleri belirlenen hücrelerin 96 kuyucuklu 
plakalara her bir kuyucuğa 15x103 hücre gelecek 
şekilde ekimleri gerçekleştirildi. Plakalar bir gün süreyle 
CO2’li ortamda inkübe edildi ve sonrasında RN 1734’nin 
1, 5, 25, 50 ve 100 µM’lık ayarlanan konsantrasyonları 
ile 24 saat muamele edildi. Bu süre sonrasında hücre 
canlılığında meydana gelen değişimlerin belirlenmesi 
için 0,5mg/ml MTT (Sigma-Aldrich M2128, ABD) 
çalışma solüsyonu hazırlandı ve herbir kuyucuğa 
hazırlanan MTT solüsyonundan 100 µL ilave edilerek 
3 saat süresince CO2’li inkübatörde inkübasyona 
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bırakıldı. İnkübasyon sonunda plakalardaki hücrelerin 
optik densisiteleri mikroplaka okuyucuda (Thermo 
MultiskanGo, ABD) 570 nm dalga boyunda okundu 
[14]. Kontrol kuyucukları (sadece hücre ve medyum 
bulunan kuyucuklar) okutularak, elde edilen absorbans 
değerlerinin ortalaması alındı ve bu değer %100 canlı 
hücre olarak kabul edildi. RN 1734 ve çözücü (DMSO) 
uygulanan kuyucuklardan elde edilen absorbans 
değerleri, kontrol absorbans değerine oranlandı ve 
yüzde canlılık değerleri hesaplandı [15,16]. RN 1734’ün 
hücre canlılığına etkisi çözücüye kıyasla analiz edildi. Bu 
deneyler farklı günlerde, birbirinden bağımsız olarak 
en az 10 kez tekrarlandı. 

Genotoksisite (DNA Hasarı) Çalışmaları
Tek hücre jel elektroforezi olarak da bilinen “Comet 
yöntemi”, memelilerin DNA hasarını (Genotoksisite) 
belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir 
[17]. Çalışmada kullanılacak olan Nötral Comet 
yöntemi Devlin vd. tarafından tarif edilen metotta 
minör değişiklikler yapılarak gerçekleştirildi [18]. İlk 
olarak fosfat tamponu içerisinde mikrodalga fırında 
çözdürülen %1’lik high melting agarose (HMA; Carl Roth 
2267.4, Almanya) ile rodajlı lamlar kaplandı ve lamlar 
karanlıkta 1 gün süreyle kurumaya bırakıldı. 6 kuyucuklu 
plakalarda kültüre edilen PC-3 ve MCF-7 hücreleri 
(1x106 hücre), test bileşiğinin 100 µM konsantrasyonu 
ile 24 saat inkübe edildi. İnkübasyondan sonra hücreler 
flask tabanından kaldırıldı ve hücre miktarı mikroskop 
altında sayıldı. Her bir gruptan yaklaşık 1x104 hücre 
alınarak üzerine 75 µL 40-42 °C sıcaklıktaki low 
melting agarose (Fisher BioReagents BP165, İngiltere) 
eklendi. Sonrasında hazırlanan bu örnekler, HMA ile 
kaplanmış lam üzerine yayıldı ve lamların üzeri hızlı 
bir şekilde lamelle kapatıldı. Hazırlanan preparatta 
agarın katılaşması için lamlar 10-15 dk süreyle +4 °C’de 
ve karanlıkta bırakıldı. Daha sonra lamlar stok lizis 
solüsyonundan (2.5 M NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM Tris, 
pH: 10) taze olarak hazırlanan çalışma solüsyonu  (stok 
lizis solüsyonuna, %1 Triton X-100 ve %10 DMSO ilave 
edilerek hazırlanan) içerisine yerleştirildi ve karanlıkta 
+4 °C’de 1 saat süreyle bekletildi [19]. Lizis işleminden 
sonra, hazırlanan lamlar elektroforez tankına (Bio-Rad, 
ABD) aynı yönlü olarak yerleştirildi ve tankın voltajı 
25 V (0.83 V/cm), amperi de 300 mA’e sabitlenerek 
20 dk elektroforez işlemi gerçekleştirildi. Elektroforez 

sonrasında lamlar nötralizasyon tamponu (0.4 M Tris, 
pH 7.5) ile 3 kez 5 dk süreyle +4 °C’de yıkandı. Son 
olarak 50 µL 20 µg/mL ethidium bromide ile boyanan 
lamlar, lamel kapatılarak floresans mikroskop (Carl 
Zeiss / Scope A1, Almanya) altında fotoğraflandı. Her 
lamdan rastgele en az 25 hücre sayıldı ve her görüntü 
kuyruklu yıldız kuyruğundaki floresan yoğunluğuna 
göre sınıflandırıldı. Skorlamada 0, 1, 2, 3 veya 4 (Skor 
0: hasar görmemiş, Skor 4: maksimum hasar görmüş) 
değerleri kullanıldı [20,21]. 

İstatistiksel analiz
İstatistiksel analizler SigmaPlot (for Windows 
version 12.0, Almanya) paket programı kullanılarak 
gerçekleştirildi. Verilerin normal dağılıma uygunluğu 
Shapiro Wilk  testi ile değerlendirildi. Gruplar arasındaki 
farklılıkların belirlenmesinde One Way ANOVA on Rank 
ve çoklu karşılaştırmalarda Bonferroni t-test kullanıldı. 
Nicel veriler ortalama ± standart hata (Ort. ± SH) olarak 
ifade edildi ve p<0.05 değerliği anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
RN 1734’ün PC-3 hücre canlılığına olan etkileri 
Şekil 1’de sunulmuştur. 1, 5, 25, 50 ve 100 µM’lik 
konsantrasyonlarda uygulanan RN 1734’ün,  50 ve 
100 µM’lik konsantrasyonlarda PC-3 hücre canlılığını 
anlamlı olarak azalttığı belirlendi (P<0.05). 

Şekil 1. PC-3 hücre hattına RN 1734 uygulanmasından 24 
saat sonra hücre canlılık oranlarında meydana gelen % 
değişiklikler (* p<0.05; çözücü grubuna kıyasla diğer gru-
plar).

RN 1734’ün MCF-7 hücre canlılığına olan etkileri 
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RN 1734’ün MCF-7 hücre canlılığına olan etkileri Şekil 
2’de sunulmuştur. Yapılan istatistiksel incelemeler 
sonrasında RN 1734’ün 50 ve 100 μM’lık 
konsantrasyonlarının hücre canlılığında anlamlı 
azalmaya neden olduğu gözlendi (P<0.05). 

Şekil 2. MCF-7 hücre hattına RN 1734 uygulanmasından 
24 saat sonra hücre canlılık oranlarında meydana gelen 
% değişiklikler (* p<0.05; çözücü grubuna kıyasla diğer 
gruplar).

Şekil 3. RN 1734’ün PC-3 ve MCF-7 hücrelerinde DNA 
hasarına etkisi. Kontrol grubunda yer alan PC-3 ve MCF-7 
hücrelerinde hasarsızlık düzeyi (Skor 0), RN 1734 uygulaması 
sonrasında önemli düzeyde azaldı (p<0.05). Ayrıca uygulama 
sonrası DNA hasarında Skor 3-4 düzeyinde artış gözlendi.

Test bileşiği ile muameleden sonra insan meme ve 
prostat kanseri hücrelerindeki DNA hasarı düzeyleri 
Şekil 3’de gösterilmiştir. Kontrol grubunda yer alan 
PC-3 ve MCF-7 hücrelerinin Skor 0 DNA hasarsızlık 
düzeyleri sırasıyla % 88,52±4,51 ve % 80,48±3,57 olarak 
belirlendi. RN 1734 uygulaması sonrası bu düzeyler 
sırasıyla % 34,93±2,78 ve % 53,57±4,24 seviyelerine 
indi ve bu değişim istatistiksel olarak anlamlı görüldü 
(p<0.05). Buna ilave olarak RN 1734 uygulaması 
sonrası hücre DNA hasarında (özellikle Skor 3 ve Skor 4 
düzeylerinde) anlamlı artışlar saptandı (p<0.05). 

TARTIŞMA
Kanser, dünya çapında gittikçe vaka sayısı artan önemli 
bir sağlık problemidir. Toplumlarda hem  maddi hem de 
manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Yayımlanan 
dünya kanser verilerine göre; ölüm nedenleri arasında 
kanser birinci sırada yer almaktadır [2]. Dünyada 
2012 yılında 14 milyon yeni kanser vakası, 8,2 milyon 
kanserden ölüm bildirilmiştir. önümüzdeki 20 yılda 
kanser vaka beklentilerinin yaklaşık %70 artacağı 
düşünülmektedir. Kanser konusunda birçok araştırma 
yapılmasına karşın, hastalığın tedavi ve önlenmesine 
yönelik çözüm yolu henüz bulunabilinmiş değildir [22]. 
Hücre içi Ca2+ sinyali;  proliferasyon, gen transkripsiyonu, 
apoptozis gibi hücresel süreçleri düzenler. Hücre 
fonksiyonlarının uygun olarak devam edebilmesi 
için bu süreçler sıkı bir şekilde denetlenmelidir [23]. 
Kanser gibi birçok patolojik durumlarda anormal Ca2+ 
sinyali sözkonusudur [24,25]. Bu yüzden hücre içi Ca2+ 
seviyesinin düzenlenmesinde rol oynayan proteinler 
ve inhibitör-aktivatör maddeler birçok araştırmanın 
konusu olmuştur Son yıllarda yapılan çalışmalarda 
tümör invazyonu ve metastazında Ca2+ sinyalinin 
rolü araştırılmıştır. Hücre içi Ca2+ konsantrasyonunu 
düzenleyen çeşitli hücresel yapıların (protein ve 
iyon kanalı gibi) kanserdeki proliferatif ve metastatik 
süreçle ilişkili olduğu gösterilmiştir [5]. Örneğin T-tipi 
kalsiyum kanallarının inhibisyonunun kanser hücre 
proliferasyonunu azalttığı ve kanser hücrelerinin 
ölümünü artırdığı gösterilmiştir [26].

DNA çeşitli reaktif moleküllerin hedefi olan, hasara 
duyarlılığı yüksek bir moleküldür. DNA hasarı normal 
DNA metabolizması sırasında kendiliğinden veya bazı 
çevresel faktörlerin etkisiyle oluşmaktadır [27]. Comet 
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yöntemi insan kanser hücre hatları üzerindeki in vitro 
çalışmalarda, ilaçların ve radyoterapinin antineoplastik 
etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan bir 
yöntemdir [28].

Vücutta birçok dokuda varlığı gösterilen TRPV4 
kanallarının, anormal ekspresyon seviyesinin 
tümör oluşumu ve metastazı ile yakın ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. Mide, akciğer ve kolorektal kanserlerde 
TRPV4 ekspresyon seviyesi, normal dokulardan daha 
yüksek iken; prostat ve özafagus kanserlerinde normal 
dokulardan daha düşük bulunmuştur [6]. TRPV4 
ekspresyon seviyesinin meme kanseri hücrelerinin 
metastatik yeteneğiyle korele olduğu, metastatik 
yayılım sırasında TRPV4 kanal ekspresyonunun 
anormal şekilde değiştiği gösterilmiştir [29]. Başka bir 
çalışmada da benzer şekilde düşük metastatik özelliğe 
sahip kanser türlerinde TRPV4 kanal ekspresyonu 
düşük, yüksek metastatik niteliğe sahip malignant 
kanser türlerinde TRPV4 kanal ekspresyonu yüksek 
bulunmuştır [30]. TRPV4 genlerinin susturulmasının 
kolon kanser büyümesini yavaşlatıp, apoptozis ve 
otofajiyi artırdığı gösterilmiştir [31]. Bu bilgilerden 
yola çıkılarak TRPV4 kanalının farmakolojik 
inhibisyonunun kanser tedavisinde etkili olabileceği 
düşünebilinir. Nitekim TRPV4’ün farmakolojik 
inhibisyonunun hepatoselüler karsinomada in vitro 
olarak proliferasyon, migrasyon yeteneğini, in vivo 
olarak da tümör büyümesini baskıladığı gösterilmiştir 
[32].  Başka bir çalışmada TRPV4’ün farmakolojik 
aktivasyonunun glioma hücrelerinde migrasyon ve 
invazyonu artırırken, inhibisyonunun migrasyon ve 
invazyonu baskıladığı rapor edilmiştir [33]. Literatürde 
TRPV4 kanal aktivasyonunun antikanserojenik etkileri 
olduğuna dair de çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin 
TRPV4 kanallarının tümör anjiogenezinde rol oynadığı, 
kanal aktivasyonunun tümör anjiogenezini baskıladığı 
gösterilmiştir [34]. Zheng ve ark. yaptığı çalışmada 
TRPV4 kanal aktivasyonunun melanoma hücrelerinde 
proliferasyonu azaltıp, apotosizi artırdığı gösterilmiştir 
[35]. Başka bir çalışmada kanal aktivasyonunun in vitro 
olarak hücre canlılığını azalttığı, in vivo olarak meme 
kanserinde tümör büyümesini baskıladığı bildirilmiştir 
[8]. Bu çalışmada bizim çalışmamızda kullandığımız 
hücre hatları kullanılmamıştır. TRPV4 kanalları hücre 
içi Ca2+ seviyesini değiştirebileceği için hücre içi sinyal 

yollarını ve tümör mikroçevresini etkileyebilir. Kanser 
tedavisinde kullanılan birçok madde sitotoksik özelliğe 
sahip olmasına rağmen, sadece kanser hücrelerine 
değil aynı zamanda sağlıklı vücut hücrelerine de zarar 
vermektedir. Bu yüzden kanser tedavisine yönelik 
spesifik ilaç geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır [36]. 

Biz çalışmamızda MCF-7 ve PC-3 hücre hattında 50 ve 
100 µM konsantrasyonlarda hücre canlılığında anlamlı 
azalma bulduk. Bizim çalışmamız hücre canlılığını 
ölçmeye yönelik in vitro bir çalışmadır. Elde ettiğimiz 
verilerden yola çıkarak RN 1734’ün hücre canlılığına 
ve DNA hasarına olan etkisinin hangi moleküler 
mekanizmalar üzerinden gerçekleştirdiğini anlamaya 
yönelik daha ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
Biz bu çalışmada RN-1734’nın MCF-7 ve PC-3 
hücrelerinde hücre canlılığı üzerine etkileri olduğunu 
ve DNA hasarına neden olduğunu bulduk. Bizim 
bulgularımız seçici bir TRPV4 antagonisti olan RN 
1734’ün insan prostat ve meme kanseri hücre canlılığını 
azaltıcı etkisinin, hücre DNA’sı üzerine yıkımlayıcı 
etkisinden kaynaklanabileceğini göstermektedir. 
RN-1734’nın etkisine yönelik in vivo çalışmalara ve 
etki mekanizmasını anlamaya yönelik daha kapsamlı 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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ÖZET
Amaç: Düşük  over rezervi tanısıyla IVF programına alınan hastalarda uygulanan  mikro doz flare up , GnRH 
antagonist  ve long GnRH agonist  gibi farklı  protokollerin IVF başarısındaki etkinliğinin karşılaştırılması.
Gereç ve yöntemler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
IVF Kliniğine Ocak 2010 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında başvuran ve düşük over reservi tanısı alan hastalar 
çalışmaya dahil edildi. 713 kadın  kullanılan kontrollü ovarian stimulasyon protokellerine göre 3 gruba ayrıldı: 
Grup A(n=327)  GnRH antagonist protokol, Grup B(n=184), long GnRH agonist protokol ve Grup C (n=202) 
mikrodoz flare-up protokol olarak belirlendi. Gruplar arasında ovarian stimulasyon karekteristikleri ve klinik 
gebelik sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular:713 olgu çalışmaya dahil edildi. Long GnRH agonist protokol grubu, Grup A ve Grup C ile  karşılaş-
tırıldığında  stimulasyon süresi anlamlı olarak daha uzun ve  matur oosit sayısı daha fazla bulundu(p=0.001).
Total gonadotropin dozu ve siklus iptal oranları grup C de anlamlı olarak yüksekti(p=0.001).Gruplar arasında 
toplanan oosit sayısı açısından anlamlı fark bulunmadı. Klinik gebelik oranları bakımından gruplar arasında 
anlamlı fark tespit edilmedi(p=0.337).
Sonuç: Düşük over reservi olan kadınlarda tedavi süresini ve maliyeti azaltması nedeniyle , GnRH antagonist 
protokolü ilk tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

Anahtar sözcükler: In vitro fertilizasyon;  GnRH agonist; GnRH antagonist; Mikrodoz flare-up protokol; Azal-
mış over reservi

ABSTRACT
Objective: To compare the effect of   gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist protocol,  
microdose flare-up protocol   and   long  GnRH agonist protocol  in patients receiving in vitro fertilization/
intracytıplasmic sperm injection (IVF/ICSI)treatment due to poor response . 
Materials and methods: In a retrospective study, the records of patients who were poor responders  
attending  University of Health Sciences  Ankara Etlik Zübeyde Hanım Womens Health Application and 
Research Center, IVF Clinic  between January , 2010 and May, 2019 were retrieved. Overall 713 patients 
were divided into 3 groups: Group A(n=327) gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist protocol, 
Group B(n=184)  long GNRH analog protocol, Group C( n=202)  microdose flare-up protocol. The ovarian 
stimulation characteristics as well as the clinical pregnancy rates were compared between groups.  
Results: Seven hundred and  thirteen patients included in the study.Treatment duration and number of  
mature oocytes were significantly higher in women undergoing the long GnRH agonist regimen compared 
with Group A and Group C(p=0.001 for both). The cycle cancellation rate and total gonadotropin dose were 
significantly higher in group C (p=0.001). A significant difference was not observed with respect to the 
number of  retrieved oocytes . No statistically significant differences were detected in clinical pregnancy 
rates between the groups (p=0.337).
Conclusion: GnRH antagonist regimen may be preferable to  other protocols as it could decrease the cost 
and treatment duration in poor responders

Key words: In vitro fertilization; GnRH Agonist; GnRH Antagonist; Icro dose flare-up protocol; Diminished 
ovarian reserve

AZALMIŞ OVER RESERVİ OLAN OLGULARDA  LONG 
GNRH AGONİST, GNRH ANTAGONİST VE MİKRODOZ 
FLARE-UP AGONİST PROTOKOLLERİNİN IVF  SONUÇLARI 
ÜZERİNE ETKİSİ
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ÖZELÇİ ve ark.
Azalmış Over Reservinde Tedavi Protokolleri

GİRİŞ
Düşük over reservli hastaların klinik yönetimi, yardımcı 
üreme tekniklerinin en zorlayıcı bölümlerinden biridir. 
In vitro fertilizasyon (IVF) tedavi endikasyonlarının %9-
24’ ünü düşük  over reservi (DOR) oluşturmaktadır. 
DOR, ovaryan stimulasyona zayıf yanıt, yüksek iptal 
oranları ve %3.2' den %14’ e kadar değişen    azalmış  
gebelik  oranlarıyla  karakterizedir(1). Çeşitli çalışmalar 
DOR’un standart bir tanımının olmamasının,  bu 
kadınlarda uygulanan tedavi rejimlerini karşılaştırmada 
zorlaştırıcı bir faktör olduğunu  belirtmiştir(2).Zayıf 
over cevabı düşük over rezervi olan kadınlarda 
sıklıkla görülür. The European Society of Human 
Reproduction and Embryology (ESHRE) consensus 
zayıf over cevabını standardize etmek için Bolonya 
Kriterlerini oluşturmuştur. Bu kriterler üç esas temele 
dayanır:1) 40 yaş üzeri ileri kadın yaşı veya zayıf cevap 
için risk faktörü,2)daha önceki sikluslarda zayıf over 
cevabı ve 3) Antimullerian hormone  seviyesinde ve  
antral follikül sayısında azalma kriterlerinden ikisinin 
varlığı zayıf over yanıtı tanısını koydurmaktadır (3). 
Ancak Bolonya Kriterleri geniş spektrumlu bir hasta 
profili oluşturacağından son zamanlarda POSEIDON 
grubu  (Patient-Oriented Strategies Encompassing 
IndividualizeD  Oocyte Number   yeni bir sınıflama 
sistemi önermiştir(4). Her ne kadar DOR tanımı 
üzerinde bir konsensus oluşsa da DOR tanımı  zayıf over 
yanıtından ayrılmalıdır. Cohen ve arkadaşlarının(5) 
belirttiği üzere, zayıf over yanıtı risklerinden herhangi 
birisi ve /veya anormal over reserv testleri ( antral 
follicle  sayısı <5-7 veya anti-Müllerian hormone <0.5-
1.1ng/ml )DOR tanısını destekler.

Düşük over reservi olan olgularda yüksek iptal 
oranları, az sayıda oosit toplanması ve düşük estrojen 
seviyeleri sık karşılaşılan olumsuz  durumlardır (6). 
Bu olumsuz  durumları engellemek için    kontrollü  
ovaryan  hiperstimülasyon  (KOH)  sırasında  uygulanan 
gonadotropin dozunun artırılması, farklı tipte 
gonadotropin kullanılması, gonadotropinlerin ya da 
GnRH analoglarının (agonist ya da antagonist) başlama 
zamanının değiştirilmesi gibi bir çok tedavi  seçeneği 
önerilmiş, fakat bu hastalarda tedavinin başarısını 
artırmak icin kullanılacak optimal stimulasyon yöntemi 
hakkında fikir birliği oluşmamıştır. Bizim bu çalışmadaki 
amacımız düşük  over rezervi tanısıyla IVF programına 

alınan hastalarda uygulanan  mikro doz flare up , 
GnRH antagonist  ve long GnRH agonist  gibi farklı  
protokollerin,  KOH  parametreleri,  siklus  iptal  oranları  
ve  gebelik  oranları üzerine olan etkisinin   retrospektif  
olarak karşılaştırılmasıdır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Zübeyde 
Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi IVF  kliniğinde, Ocak 2010- Mayıs 2019 
tarihleri arasında azalmış over rezervi tanısıyla tedavi 
programına alınan hastalar  çalışmaya  dahil  edili. 
Çalışma Lokal Etik Komite tarafından 18/06/2019-
10 sayı ile onaylanmıştır, retrospektif çalışma olduğu 
için özel onam formu gerekmedi.  Çalışmada  FSH 
değeri 10 IU üzeri  ve estradiol değeri 80pg/ml üzeri 
olarak ölçülen, antral follikül sayısı (AFS) 7 altında ve 
antimullerian hormon (AMH) değeri 1.1ng/mL altında  
olan olgular DOR olarak kabul edildi, donma çözme 
siklusları ve over reserv testleri kriterleri karşılamayan  
kadınlar çalışma dışı bırakıldı. Toplam 713 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen olgular,  
kullanılan kontrollü ovarian stimulasyon protokellerine 
göre 3 gruba ayrıldı: Grup A(n=327)  GnRH antagonist 
protokol, Grup B(n=184), long GnRH agonist protokol 
ve Grup C (n=202) mikrodoz flare-up protokol başlanan 
hastaları içermektedir.

Gruplar, stimulasyon süresi, kullanılan total 
gonadotropin dozu,  hCG günü endometrial kalınlık, 
maksimum estradiol(E2) düzeyleri, elde edilen total 
oosit ve matür oosit sayıları, transfer başına gebelik 
oranları ve siklus iptal oranları açısından karşılaştırıldı.
Konvansiyel protokollerde, recombinant FSH 
(Gonal-F, Merck Serono, Germany; Puregon, 
Organon, Netherlands) ve/veya human menopausal 
gonadotropin  (Menogon, Ferring Pharmaceuticals, 
Germany; Merional, IBSA, Switzerland) kullanıldı 
ve  hastanın yaşı, vucut kitle indeksi ve antral follikül 
sayısına göre doz ayarı yapılarak  225-450 IU olarak 
başlandı. Hipofizer down regulasyon  amacıyla GnRH 
agonist (Lucrin, Abbott, France) veya  GnRH antagonist  
(Cetrotide 0.25 mg/gün, Serono, Germany; Orgalutran 
0.25 mg/gün,Merck Sharp and Dohme) kullanıldı. 
Olgular stimulasyonun 5. gününden itibaren  2-4 
günde bir transvajinal ultrasound (TVS) (General 
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Electric Logiq A5,USA) ile  monitorize edilmeye 
başlandı, ovarian follikül çapları ve endometrium 
kalınlığı  kaydedildi. Gonadotropin dozları ovarian 
cevaba göre ayarlandı. Ultrason yapılan günlerde, 
oosit maturasyonu amacıyla yapılan human chorionic 
gonadotrophin (hCG) injeksiyon gününe kadar 
serum estradiol, luteinize hormon ve progesterone 
ölçümleri yapıldı. Stimulasyonun 6. gününde folliküler 
büyüme saptanmaması, 2 gün ara ile yapılan takipte 
estrojen seviyesinin %50’ den fazla azalması ,follikül 
aspirasyonu  sonrası  oosit bulunamaması, anormal 
fertilizasyon ve fertilizasyon başarısızlığı siklus iptal 
nedenleri olarak kabul edildi, 18 mm ve üzerinde 3 
veya daha fazla follikül ölçümü yapıldığında 250 μg  
recombinant human chorionic gonadotropin (Ovitrelle, 
Merck-Serono, Germany) veya  10 000 IU human 
chorionic gonadotropin (Pregnyl, Schering-Plough, 
Türkiye) yapıldı. hCG injeksiyonundan 34-36 saat sonra 
oosit toplama (OPU) işlemi uygulandı.Oosit toplama 
işleminden 3 veya 5 gün sonra embriyo transferi 
uygulandı. Bütün olgular luteal faz desteği aldı , luteal 
destek için  100 mg progesterone  (Progestan, Kocak, 
Istanbul) veya  vaginal progesterone (Crinone 8% gel, 
Merck, Germany) kullanıldı. Transfer işleminden 14 
gün sonrasıda hCG testi yapıldı  ve hCG  > 10 IU/L olan 

olgularda gebeliğin pozitif olduğu kabul edildi. TVS’ 
da fetal kalp atımının görülmesi klinik gebelik olarak 
tanımlandı  ve gebeliğin 12. haftasına kadar luteal 
desteğe devam edildi.

İstatistiksel analiz
Veriler, Windows için SPSS 20.0 (Chicago,IL,USA) 
istatistik paket programında değerlendirildi. Değerler 
ortalama ± standart sapma ve yüzde  olarak ifade 
edildi. Verilerin  normal dağılıma uygunluğunun 
değerlendirilmesi için   Shapiro Wilk’s testi kullanıldı. 
Nonparametrik verileri değerlendirmek için  Kruskal 
Wallis ve Kategorik veriler için  Ki-Kare testi  kullanıldı. 
P<0.05 anlamlılık değeri olarak kabul edildi.

BULGULAR
Toplam  713 düşük over reservi tanısı alan kadın 
çalışmaya dahil edildi.  Olguların 327’sine (% 45.8)  
GnRH antagonist protokol (Grup A), 184’üne(% 25.8) 
long GnRH agonist protokol (Grup B)  ve 202’sine 
(%28.3)  mikrodoz flare-up protokol (Grup C) başlandı. 
Gruplar arasında bazal FSH, bazal estradiol seviyesi, 
VKI ve antral follikül sayısı açısından istatistiksel olarak 
anlamlı   fark bulunmadı (Tablo 1). 

GnRH antagonist  
protokol Grup A
n=327 ort± SS

Long GnRH agonist 
protokol Grup B
n=184 ort± SS

Mikrodoz flare-up 
protokol Grup C
n=202 ort± SS

P

Yaş, (yıl) 36.1±5.3 33.6±4.9c 36.9±5.3 0.001a

VKI,(kg/m2) 26.3±4.8 26.3±4.7 26.6±5.1 0.846

Bazal  FSH,(IU) 12.3±7.4 11.1±8.1 11.7±6.5 0.112

Bazal  estradiol ,(pg/mL) 52.9±44.9 47.3±34 54.3±42.1 0.252

Toplam antral follikül sayısı 4.5±2.6 4.9±4.1 4.4±3.5 0.083

Ovulasyon indüksiyonu süresi, (gün) 9.4±2.6 11.3±4.7 9.6±2.8 0.001a

Ovulasyon indüksiyonu toplam doz,(IU) 2946.4±1059.7 3072.7±1086.4 3541.7±1242.7 0.001b

hCG günü E2,(pg/mL) 795.9±834.5 658.1±876 1128±1062 0.001b

hCG gününde endometrium kalınlığı, (mm) 8±3.4 6.1±4.4 8.5±2.6 0.001a

Toplanan oosit sayısı 3.6±2.7 4.0±3.2 3.7±3.5 0.225

Matur oosit sayısı 3.1±2.4 3.3±2.5 2.8±2.9 0.042c

Transfer edilen embriyo 0.7±0.8 0.8±0.9 1.1±0.8 0.001b

 Tablo 1.Düşük over reservli olguların baseline ve   siklus karakteristiklerinin karşılaştırılması

VKI: vücut kitle indeksi, FSH: follikül stimulan hormon; hCG: human chorionic gonadotropin;ort: ortalama; SS: standart sapma
aGrupların ikili karşılaştırmalarında Grup B ile Grup A ve Grup C arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır
bGrupların ikili karşılaştırmalarında Grup C ile Grup A ve Grup B arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır
cGrupların ikili karşılaştırmalarında Grup B ile Grup C arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır
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Kontrollü ovarian stimulasyon analizinde, gruplar  
stimulasyon süresi açısından karşılaştırıldığında long 
GnRH agonist protokol  kullanılan grupta stimulasyon 
süresi  diğer gruplarla karşılaştırıldığında  anlamlı 
olarak uzun bulundu(p=0.001), toplam kullanılan 
gonadotropin dozu ve hCG günü serum estradiol 
seviyesi ise mikrodoz flare up  protokol kullanılan 
grupta anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.001).
Gruplar tedavi sonuçları açısından karşılaştırıldığında, 
toplanan oosit sayısı bakımından gruplar arasında 
fark izlenmedi(p=0.225),transfer edilen ortalama 
embryo sayısı Grup B’ de anlamlı olarak yüksek 
p(=0.001)bulunsa da, implantasyon oranı  (p=0.235) 
ve klinik gebelik sonuçları (p=0.337) açısından fark 
bulunmadı. Siklus iptal oranı ise mikrodoz flare-up 
protokol kullanılan grupta  anlamlı olarak yüksek 
gözlendi(p=0.001)(Tablo2).

Tablo 2. Düşük over reservli olguların ovarian stimulasyon 
sonuçlarının karşılaştırılması

aGrupların ikili karşılaştırmalarında Grup C ile Grup A ve Grup B 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır

TARTIŞMA/SONUÇ
Düşük over reservi, yardımcı üreme tekniklerinin 
en çok zorlandığı endikasyon grubudur. DOR grubu 
için  en iyi protokol; kabul edilebilir siklus iptal oranı 
olan, mümkün olan en iyi kalitede ve en fazla sayıda 
oositin toplanabildiği, makul tedavi süresi ve maliyeti 
olan , implantasyon için  uygun endometrium sağlayan 
, klinik ve canlı doğum oranlarının yüksek olduğu  
protokoldür. Bu çalışmadaki amacımız bu hedeflere en 
yakın olan protokolü belirleyebilmektir. Mikrodoz flare 
up ve GnRH antagonist protokollerinin karşılaştırıldığı 
çalışmalarda(7,8) stimulasyon süreleri arasında fark 

izlenmemiştir, long GnRH agonist ve antagonist 
protokollerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda da benzer 
şekilde (9,10) gruplar arasında tedavi süresi açısından 
fark izlenmemiştir. Ancak 3 grubun karşılaştırıldığı bizim 
çalışmamızda ise Şahin ve arkadaşlarının (2) çalışmasına 
benzer olarak long GnRH  agonist protokolü kullanılan 
grupta stimulasyon süresi diğer gruplara göre anlamlı 
olarak uzun bulunmuştur(p=0.001).

Tedavi  maliyeti  açısından  kullanılan toplam 
gonadotropin dozu da ayrı bir önem taşır. Önceki 
çalışmalarda antagonist protokol kullanımının 
kullanılan total gonadotropin dozunu azalttığı 
bildirilmiştir(11,12,13). Microdoz flare up ve 
antagonistlerin karşılaştırıldığı çalışmalarda sonuçlar 
çelişkilidir. Mikrodoz  flare- up protokol kullanılan 
gruplarda toplam gonadotropin dozunun antogonist 
kullanılan gruba  göre anlamlı olarak farklı olmadığını 
gösteren çalışmalar (7,8)olsa da mikrodoz flare 
up grubunda daha fazla gonadotropin gereksinimi 
olduğunu gösteren çalışmalar da vardır(14).Bizim 
çalışmamızda ise mikrodoz flare up kullanılan grupta 
toplam gonadotropin dozu anlamlı olarak fazla 
bulunmuştur. Bu durum flare etkinin gonadotropin 
havuzuna olan endojen gonadotropin desteğinin 
beklenenden daha az olduğunu düşündürmektedir(8).
Akman ve arkadaşlarının (15)  mikrodoz flare up ve 
antagonist siklusları karşılaştırdığı çalışmasında  hCG 
günü E2 seviyeleri ve toplanan oosit sayısı  mikrodoz 
flare up lehine anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 
Bizim çalışmamızda mikrodoz flare up protokol 
kullanılan gruptaki hCG günü peak serum estradiol 
seviyeleri, muhtemelen flare etkiye sekonder olarak 
artan   endojen gonadotropinler  nedeniyle ,anlamlı 
olarak yüksek (p=0.001)bulundu ancak  toplanan oosit 
sayısı açısından gruplar arasında herhangi bir fark 
izlenmedi(p=0.223). 

GnRH agonistlerin folliküler fazda kullanımının 
endotelyal nitrik oksit sentezini inhibe edici etkisi 
olduğundan endometrial resptiviteyi artırarak 
implantasyon üzerine olumlu etkilerinin olabileceğini 
söyleyen çalışmaların (16)yanında antagonist 
kullanımının  büyüme faktörlerinin sentezini 
azaltarak hücre siklusunu inhibe ettiği ve buna bağlı 
olarak estrojen sentezini azaltarak endometriumu 

GnRH 
antagonist 
protokol
Grup A
n(%)

Long GnRH 
agonist 
protokol
Grup B
n(%)

Mikrodoz 
flare-up 
protokol
Grup C
n(%)

Siklus iptal 
oranı (%)

29 (10.1) 5 (6.9) 41 (21.0) 0.001a

İmplantasyon 
oranı,(%)

43(30.1) 14 (31.8) 19 (28.9) 0.235

Klinik_gebe-
lik_oranı (%)

33(23.1) 10 (22.7) 14 (15.4) 0.337
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implantasyon için uygunsuz hale getirdiği ve (  mitoz 
follikulogenesisde de önemli olduğu için ) blastomer 
formasyonuna ve dolayısıyla implantasyon üzerine 
olumsuz etkilerin olabileceğini bildiren çalışmalar 
vardır (17,18) ancak bizim çalışmamızda 3 protokol 
arasında implantasyon oranları açısından anlamlı fark 
bulunmamıştır(p=0.235).

DOR tanısı olan kadınlarda siklus iptal oranlarının 
fazla olması klinisyenler için zorlu bir durumdur. Siklus 
iptalinin en önemli nedenleri; toplanan oosit sayısının az 
olması, azalmış fertilizasyon oranları ve düşük embriyo 
kalitesidir.Bu konuda yapılan çalışmaların sonuçları 
çelişkilidir. D’Amato ve arkadaşları (19) agonist ve 
antagonist protokolleri karşılaştırdıkları çalışmalarında 
siklus iptal oranlarını antagonist protokolde anlamlı 
olarak düşük bulmuşlar ancak Berin ve arkadaşları(7) 
her iki protokolun siklus iptal oranlarını benzer olarak 
bildirmişlerdir. Antagonist ve  mikrodoz flare up 
protokollerini karşılaştıran çalışmalarda ise gruplar 
arasında anlamlı fark bulunmamıştır(9,10). Bizim 
çalışmamızda, mikrodoz flare up protokolde siklus iptal 
oranları  Leondris ve arkadaşlarının (20)çalışmasıyla 
benzer olarak  anlamlı olarak yüksek bulundu. GnRH 
antagonist kullanılan sikluslarda  elde edilen embriyo 
kalitesi iyi olmasına ragmen düşük estrojen seviyesi 
ve azalmış endometrial reseptiviteye bağlı  olması 
muhtemel  düşük   gebelik oranlarının olduğunu bildiren 
çalışmalar vardır(2,21).Mikrodoz flare up ve antagonist 
protokollerin karşılaştırıldığı çalışmalarda klinik 
gebelik oranları arasında anlamlı fark bulunmamıştır 
(7,8,17,22).Yine GnRH  antagonist ve long GnRH agonist 
protokollerin karşılaştırıldığı çalışmalarda da klinik 
gebelik oranları benzer bulunmuştur (9,14,23).Bizim 
çalışmamızda transfer edilen embriyo sayısı mikrodoz 
flare up grubunda anlamlı olarak daha fazla olsa da 
klinik gebelik oranları 3 grupta da  birbirine benzer 
olarak bulunmuştur. 

Sonuç olarak,gruplar arasında gebelik oranları açısından 
herhangi bir fark bulunmasa da GnRH antagonist  
protokolu kullanılan  olgularda gonadotropin 
dozlarının düşük olması ve stimulasyon süresinin kısa 
olması nedeniyle maliyet etkinlik değerlendirmesi 
yapıldığında düşük over reservi olan kadınlarda GnRH 
antagonist protokol kullanımı tercih edilebilir. 
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, akut miyokard enfarktüslü hastaların diurnal varyasyon gösterip göstermediğini 
ve etkilenen koroner arter ile bu diurnal varyasyon arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Material ve Metodlar: Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında akut koroner sendrom semptomları ile Yozgat 
Bozok Üniversitesi Acil Servisine başvuran hastalar retrospektif olarak incelendi. 24 saatlik zaman dilimi için-
de diurnal değişimler 6 grupta (00:01-04:00, 04:01-08:00, 08:01-12:00, 12:01-16:00, 16:01-20:00, 20:01-
00:00), mevsimsel değişimler 4 grupta (İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış), haftalık değişimler ise 2 grupta (Hafta 
içi, Hafta sonu) analiz edilmiştir.
Bulgular: Koroner arterlerin gün içindeki diurnal etkilenimleri incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
sonuç bulunamadı. Diurnal etkilenimin hafta içi ile hafta sonu değişimleri incelendiğinde ise hafta içi olgu-
larında her üç koroner arter lezyonlarının hafta sonu görülen lezyonlara oranla istatistiksel olarak artmış 
olduğu saptandı (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamızın sonucu olarak günlük değişkenlik tespit edilmediyse de, koroner arter hastalığının art-
masının, hafta içi günlerde stres ve yoğun iş temposu gibi sosyal nedenlerden etkilendiği açıkça belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Diurnal ritim; Myocard infartüsü; Acil servis

ABSTRACT
Backround: The aim of this study is to investigate whether patients with acute myocardial infarction exhibi-
ted diurnal variation and the relationship between the affected coronary artery and this diurnal variation.
Material and Methods: The patients admitted to the emergency department of Yozgat Bozok University 
with symptoms of acute coranary syndrome between January and December 2017 were retrospectively 
analyzed. In 24 hour period diurnal changes were analyzed in 6 groups (00:01-04:00, 04:01-08:00, 08:01-
12:00, 12:01-16:00, 16:01-20:00, 20:01-00:00), seasonal changes were analyzed in 4 groups (Spring, 
Summer, Autumn, Winter), and weekly changes were analyzed in 2 groups (Weekday, Weekend).
Results: When diurnal effects coronary arteries were examined, no statistically significant results were 
found. When the changes of diurnal effect were observed at weekdays and weekends, it was found that 
all three coronary artery lesions were statistically increased at weekdays compared to the lesions seen at 
weekends (p<0,05).
Conclusion: Although daily diurnal variability was not detected as a result of our study, it was clearly 
determined that the increase in coronary artery disease was affected by social reasons such as stress and 
intensive work pace during the weekdays.

Keywords: Diurnal rhytm; Myocardial infarction; Emergency department
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BACKROUND
Atherosclerosis is considered to be a chronic 
inflammatory disease which is known to develop due to 
different vascular and extravascular reasons (1). Acute 
myocardial infarction caused by atherosclerosis  is 
emphasized in recent years when the diurnal variation 
is observed (2).

Some cardiovascular pathophysiological processes; 
including acute myocardial infarction, arrhythmia, 
sudden cardiac death and hemodynamic parameters 
(blood pressure, heart rate) are affected by the 
circadian rhythm (3). There is a significant increase 
in acute myocardial infarction in the first days of the 
week, seasonal changes, or early hours of the day. (4, 
5). However, although it is known that acute coronary 
syndromes (unstable angina, non-ST elevation 
myocardial infarction and ST elevation myocardial 
infarction) frequently show diurnal variation, it cannot 
be explained by circadian rhythm alone. Pulmonary 
diseases of the patient, cortisol cycle, hematological 
properties of blood like fibrinolytic and thrombosis 
properties are effective with different mechanisms in 
the development of cardiac events (6). 

In this study, we investigated whether patients with 
acute myocardial infarction exhibited diurnal variation 
and the relationship between the affected coronary 
artery and this diurnal variation.

METHODS
Our university hospital is one of the two centers that 
perform primary percutaneous coronary intervention 
(PPCI) in Yozgat province. Acute coronary syndrome 
cases are accepted in the emergency department of 
our hospital. 

In this study, the patients admitted to the emergency 
department of Yozgat Bozok University with symptoms 
of acute coranary syndrome between January and 
December 2017 were retrospectively analyzed. The 
study population comprised 174 patients who admitted 
to our emergency department with non-ST elevation 
myocardial infarction (non-STMI), and ST-elevation 
myocardial infarction (STMI). The study was approved 
by the Ethics Committee of Yozgat Bozok University.

All patients with acute coronary syndrome who were 
admitted to the emergency department by outpatient 
and emergency responders (112 teams) were included 
in the study. Age, gender, vital signs, diurnal, seasonal 
and weekly variations of the patients were examined 
and evaluated. In 24 hour period diurnal changes 
were analyzed in 6 groups (00:01-04:00, 04:01-08:00, 
08:01-12:00, 12:01-16:00, 16:01-20:00, 20:01-00:00), 
seasonal changes were analyzed in 4 groups (Spring, 
Summer, Autumn, Winter), and weekly changes were 
analyzed in 2 groups (Weekday, Weekend).

The patients were evaluated according to the results 
of the angiography, and the pure lesions with acute 
coronary syndrome were evaluated in 3 anatomical 
localizations (LAD, RCA, Cx). Patients who were 
under 18 years of age, who had multiple coronary 
involvements due to angiography, who had get a 
diagnosis of unstable angina, who had undergone 
coronary angiography, who had previously undergone 
coronary artery disease and who had undergone 
coronary artery bypass surgery were excluded from 
our study.

Statistical analysis
Statistical analyses were completed using the Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS Inc; Chicago, IL, 
USA) version 20.0 software. Characteristics of the 
study population were described as means ±SD and 
standard descriptive statistics were used to analyze 
the diurnal variation of myocardial infarction. The Chi-
square test or Fischer’s exact test (when chi-square 
test assumptions do not hold due to low expected cell 
counts), where  appropriate, was used to compare the 
proportions in different groups. A value of p<0.05 was 
accepted as statistically significant. 

RESULTS
A total of 174 patients, 132 (75.9%) male and 42 
(24.1%) female were included in the study. Systolic 
blood pressure (SBP) of the patients was 129.60 
± 17.12, and diastolic blood pressure (DBP) of the 
patients was 77.33 ± 8.59. When the acute coronary 
syndromes of patients included in the study were 
evaluated, 79 (45.4%) were non-STMI and 95 (54.6%) 
were STMI (table 1).
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Table 1. Demographic data of the patients

SBP (sistolic blood pressure), DPB (diastolic blood pres)sure), Non-
STMI ( non-ST elevated    myocardial infarction), STMI (ST elevated 
myocardial infarction), LAD (left anterior  descending), RCA (right 
coronary artery), Cx (circumflex artery)

The patients were classified as LAD (left anterior 
descending) 72 (41.4%), RCA (right coronary artery) 60 
(34.5%) and Cx (Circumflex artery) 42 (24.1%) according 
to the affected coronary artery (tablo 1). When diurnal 
effects of these coronary arteries were examined, 
no statistically significant results were found. When 
examined respectively; p=0,640 for LAD, p=0,796 for 
RCA and p=0,338 for Cx (table 2). 

When the changes of diurnal effect were observed at 
weekdays and weekends, it was found that all three 
coronary artery lesions were statistically increased at 
weekdays compared to the lesions seen at weekends 
(p<0,05)(table 3) (figüre 1).

Variables n: 174

Age  62.45±12.3

Male 132 (%75.9)

Female 42 (%24.1)

SBP 129.60±17.12

DPB 77.33±8.59

Weekday 130 (%74.4)

Weekend 44 (%25.3)

Spring 27 (%15.5)

Summer 31 (%17.8)

Autumn 48 (%27.6)

Winter 68 (%39.1)

00:01-04:00 14 (%8)

04:01-08:00 7 (%4)

08:01-12:00 55 (%31.6)

12:01-16:00 51 (%29.3)

16:01-20:00 19 (%10.9)

20:01-00:00 58 (%16.1)

Non-STMI 79 (%45.4)

STMI 95 (%54.6)

LAD 72 (%41.4)

RCA 60 (%34.5)

Cx 42 (%24.1)

00:01-
04:00

04:01-
08:00

08:01-
12:00

12:01-
16:00

16:01-
20:00

20:01-
24:00 p

LAD 5 
(6,9%)

3 
(4,2%)

24 
(33,3%)

17
(23,6%)

8
(11,1%)

15
(20,8%) 0,640

RCA 7 
(11,7%)

3 
(5,0%)

19 
(31,7%)

17
(28,3%)

5
(8,3%)

9
(15,0%) 0,796

Cx 2 
(4,8%)

1 
(2,4%)

12 
(28,6%)

17
(40,5%)

6
(14,3%)

4
(9,5%) 0,338

Table 2. Diurnal variation of coronary arteries

LAD (left anterior  descending), RCA (right coronary artery), Cx (circumflex artery)

Figure 1. Distribution of coronary lesions according to week-
day and weekend
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However, when the seasonal changes of these lesions 
were examined, no statistically significant result was 
found (p=0.747) (tablo 3). 

Table 3. Seasonal and weekly diurnal  variation of coronary 
arteries

LAD (left anterior  descending), RCA (right coronary artery), Cx 
(circumflex artery)

At the same time, there was also no statistically 
significant result of diurnal changes in acute coronary 
syndromes (non-STMI, STMI) (p=0,882)(table 4).

DISCUSSION
It is known that acute myocardial infarction is one 
of the most important causes of death and causes 
wide clinical situations ranging from silent ischemia 
to sudden cardiac death (7). There are some studies 
showing diurnal variation even in patients developing 
cardiac arrest for various reasons including obstructive 
sleep apnea syndrome (8, 9).

Some studies have reported a significant increase in 
acute myocardial infarction in the early hours of the 
day (10) and this is the result of circulating changes in 
the hormonal, catecholaminergic system, coagulation 
mechanisms, blood pressure, and heart rate (11). 

However, it was also reported that some inflammatory 
mediators have been shown to play a role in the 
pathogenesis of acute coronary syndromes and these 
mediators increased in the morning (1, 12). While 
diurnal variation was analyzed during the day, 24 
hour period was examined in 12 equal parts in some 
studies (2), and in 4 equal parts in some studies (10). 
In our study, results were analyzed in 6 equal parts. It 
was reported that there was a peak in the early first 
hours of the day and a second peak in the cases after 
the second half of the day. (12-14). However, in our 
study, no significant results were found when all three 
coronary artery lesion development was examined 
according to six groups of 24 hours.

It was determined that the frequency of acute coronary 
syndromes increased during the first day of the week. 
Sayer et al., stated that there was a significant increase 
in the admission of the patients especially in the first 
days of the week and emphasized that all of the clinics 
like silent angina, non-STMI, STMI, and variant angina 
can be seen in this period (4). In accordance with 
the literature, in our study, it was determined that 
there were a statistically significant increase in acute 
coronary syndromes in all three coronary arteries (LAD, 
RCA, Cx) lesions during the weekdays.
In addition to the studies indicating that the diurnal 
changes of acute coronary syndromes (15), additional 
pathologies in these patients have been shown to have 
an effect on this diurnal variation (6). In our study, 
coronary anatomy was considered in many aspects, 
statistically, there was no statistical significance in 
the diurnal variation during the day and seasonally, 
however, a significant increase in the incidence of 
acute coronary syndromes were observed in the winter 
period.

Özellikler LAD
N:72

RCA
N: 60

Cx
N: 42 p

Weekend 26 (36,1%) 11 (18,3%) 7 (16,7%)
0.022

Weekday 46 (63,9%) 49 (81,7%) 35 (83,3%)

Spring 13 (18.1%) 6 (10.0%) 8 (19.0%)

0.747
Summer 14 (19.4%) 11 (18.3%) 6 (14.3%)

Autumn     19 (26.4) 16 (26.7%) 13 (31.0%)

Winter     26 (36.1)  27 (45.0%) 15 (35.7%)

Diurnal Period

00:01-04:00 04:01-08:00 08:01-12:00 12:01-16:00 16:01-20:00 20:01-24:00 p

STMI 8 (57,1%) 4(57,1%) 29 (52,7%) 25 (49,0%) 12 (63,2%) 17 (60,7%)

0,882

non-STMI 6 (42,9%) 3 (42,9%) 26 (47,3%) 26 (51,0%) 7 (36,8%) 11 (39,3%)

 Table 4. Diurnal variation of acute coronary syndrome

Non-STMI ( non-ST elevated    myocardial infarction), STMI (ST elevated myocardial infarction), LAD (left anterior  descending), 
RCA (right coronary artery), Cx (circumflex artery)
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CONCLUSION
There are many studies that show the diurnal, weekly 
and seasonal variations of acute coronary syndromes, 
however, there were no studies determining the effect 
of coronary anatomy and retained coronary arteries on 
this diurnal change. Although daily diurnal variability 
was not detected as a result of our study, it was clearly 
determined that the increase in coronary artery 
disease was affected by social reasons such as stress 
and intensive work pace during the weekdays.
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BRUSELLOZA SEKONDER PRİMER PSOAS ABSESİ: 
NADİR BİR OLGU

Primary Psoas Abscess Due To Brucella: A Rare Case
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ÖZET
Primer psoas absesi nadir görülen bir durum olup etyolojisi tam olarak bilinmemektedir.
Hastalar genellikle karın ağrısı, yan ağrısı, halsizlik,ateş yüksekliği, terleme, kilo kaybı, topallayarak yürüme, bel 
ve bacak ağrısı şikayetleri ile başvurmaktadır. Alınan abse kültürlerinde etken olarak çeşitli mikroorganizmalar 
saptanabilmektedir. Sıklıkla tedavide antibiyotik ile kombine girişimsel radyoloji eşliğinde drenaj uygulanmak-
ta, çok nadir de cerrahi operasyon gerekliliği doğabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Psoas absesi; Perkütan drenaj; Brusella

ABSTRACT
Primary psoas abscess is a rare disease which the etiology is not clear. Generally patients were applied 
different symptoms such as abdominal pain, back pain, weakness, fever, sweating, weight loss, limp walking, 
waist and leg pain. Various microorganisms can be detected in the abscess cultures.In most cases, treatment 
with antibiotics combined with interventional radiology and drainage is performed, and rarely the necessity 
of surgical operation may occur.

Keywords: Psoas abscess; Percutan dranaige; Brucella
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GİRİŞ
Psoas absesi psoas kası ve iliak kası fasyasında 
enflamasyona sekonder gelişen nadir bir durum 
olup, primer ve sekonder olmak üzere iki alt gruba 
ayrılmaktadır (1). Primer ve sekonder psoas absesinde 
etyolojide farkli sebepler suçlanmaktadır (1,2). Hastalar 
genellikle karın ağrısı, yan ağrısı, halsizlik, ateş yüksekliği, 
terleme, kilo kaybı, topallayarak yürüme, bel ve bacak 
ağrısı şikayetleri ile başvurmaktadır. Alınan abse 
kültürlerinde etken olarak çeşitli mikroorganizmalar 
saptanabilmektedir (1). Biz bu olgu sunumunda nadir 
etkenlerden biri olan Bruselloza sekonder gelişen 
psoas absesini ve tedavi yöntemlerinin güncel literatür 
eşliğinde sunduk.

OLGU SUNUMU
70 yaşında erkek hasta; bir hafta önce ani başlayan sağ 
kalça, sağ bacak, sağ yan ağrısı ve ateş şikayetleri ile 
başvurduğu dış merkezden kliniğimize yönlendirildi. 
Özgeçmişinden kırsal kesimde yaşadığı, taze süt 
ve peynir tükettiği öğrenilen hastanın geçirilmiş 
bir operasyon ve kronik hastalık öyküsü yoktu. 
Ateşi 38,8°C ölçülen hastanın, yapılan labaratuvar 
tetkiklerinde Lökosit: 18.400 mm3 (%85 parçalı nötrofil 
hakimiyeti mevcut), eritrosit sedimentasyon hızı: 98 
mm/saat ve C-reaktif protein düzeyi 148 mg/dl olarak 
saptanmıştır. Karın ve sağ yan ağrısına yönelik olarak 
çekilen Abdomen bilgisayarlı tomografide (BT); 47X57 
mm boyutlu sağ psoas absesi ile uyumlu lezyon olduğu 
gözlendi (Resim 1). Öncelikle girişimsel radyoloji 
ile konsulte edilen hastaya ultrasonografi (USG) 
eşliğinde perkütan drenaj uygulanması planlandı.Fakat 
psoasın derinindeki abse formasyonunun multiseptalı 
olması sebebiyle yalnızca tanısal amaçlı ponksiyon 
yapılabildi.Ponksiyon materyalinden yapılan Brucella 
aglutinasyon testi pozitif saptanıp, abse kültüründe 
de Brusella melitensis üremesi olduğu saptandı. 
Standart tüp aglütinasyon testi 1/640 pozitif saptandı. 
Psoas absesinin gelişmekte olan ülkelerde bir diğer 
etkeni olan tüberküloz açısından abse materyalinde 
tüberküloz içinde asido-rezistan basil (ARB) ve 
polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) bakıldı,negatif 
bulundu. Tüberküloz için yapılan ekim sonrası da 
üreme gözlenmedi. Hastanın Brusellozuna yönelik 
antibiyoterapisi enfeksiyon hastalıkları tarafından 
doksisiklin 200mg/gün, streptomisin 1000mg/gün 

ve ciprofiloksasin 1000mg/gün olarak düzenlendi. 
Antibiyoterapi altında takip edilen hastanın artan ağrı 
ile birlikte ve ateşinin olması üzerine kontrol abdomen 
BT çekildi. Kontrol BT’de sağ psoas kasında Lomber 
1 vertebra seviyesinden başlayıp Sakral 1 vertebra 
seviyesine kadar uzanım gösteren yaklaşık 15x6,5cm 
boyutlarında, iç yapısı heterojen, septasyonlar içeren, 
multilobule görünümlü apse izlendi (Resim 2). Bir 
önceki görüntüleme ile karşılaştırıldığında sağ psoasa 
lokalize olan absesinin boyutunda progresyon olduğu 
görüldü. Hastanın mevcut absesinin multiseptalı 
olması ve kliniğinde gerileme gözlenmemesi üzerine 
drenaj amaçlı opere edildi. Operasyon sonrası servis 
takiplerinde bir problem gözlenmeyen hastanın 
postoperatif  (5). Gün dreni çekildi. Enfeksiyon 
hastalıkları tarafından antibiyoterapisi düzenlenen 
hasta, sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Hastanın 14 
aylık takip sürecinde şikayetleri tekrarlamamıştır.

Resim 1. Abdomen BT’de; 47X57 mm boyutlu sağ psoas 
absesi ile uyumlu lezyon

Bozok Tıp Derg 2019;9(3):151-53
Bozok Med J 2019;9(3):151-53

DEMİRLİ ATICI ve ark.
Primer Psoas Apsesi



153

Resim 2. Abdomen BT’de sağ psoas kasında L1 seviyesinden 
başlayıp S1 seviyesine kadar 
uzanım gösteren yaklaşık 15x6,5cm boyutlarında, iç yapısı 
heterojen, septasyonlar içeren, 
multilobule görünümlü abse.

TARTIŞMA
Psoas absesi; psoas kası ve iliak kası fasyasında 
enflamasyona sekonder gelişen nadir bir hastalıktır 
(1). Psoas absesi iki tip olup, primer ve sekonder 
olarak sınıflandırılmaktadır (1). Primer psoas absesinde 
etyoloji tam olarak bilinmemektedir. Hematojen 
veya lenfojen yolla vücuttaki bir odaktan yayıldığı 
düşünülmektedir (1). Psoas absesinin görülme 
insidansı erkeklerde kadınlara göre üç kat daha 
fazladır (1). Lokalizasyon olarak psoas absesi %57 
sağ, %40 sol, %3 bilateral olarak görülmektedir (2). 
Hastalar genellikle karın ağrısı, yan ağrısı, halsizlik, ateş 
yüksekliği, terleme, kilo kaybı, topallayarak yürüme, 
bel ve bacak ağrısı, şikayetleri ile başvurmaktadır 
(1,2,3). Alınan abse kültürlerinde etken olarak en sık 
%88 Staphylococcus aureus saptanmaktadır (4). Ayrıca 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, 
Salmonella, Mycobacterium tuberculosis, Brucella 
türleri, Serratia marcescens, Acinetobacter baumannii 
de saptanabilmektedir (1). Psoas kası komşuluğundan 
dolayı retroperitoneal organlar, gastrointestinal 
sistem ve iskelet sisteminin enfeksiyöz hastalıklarında 
sekonder olarak ortaya çıkabilir. Sekonder psoas absesi 

etyolojisinde ilk sırada Crohn hastalığı bulunmaktadır 
(1). Bunu takiben apandisit, ülseratif kolit, kolon 
tümörleri, divertikülit, disk enfeksiyonları, septik 
artrit, tüberküloz, üriner sistem enfeksiyonları da 
sekonder psoas absesi sebebleri arasındadır (4,5). 
Bruselloz, ülkemizde endemik olarak görülen, Brucella 
bakterilerinin yol açtığı, en sık görülen zoonotik 
hastalıklardan birisi olup, infekte hayvanlarla temas, 
infekte süt ve süt ürünlerinin tüketimi ile hayvanlardan 
insanlara geçmektedir. Hastalık sinsi bir seyire sahip 
olup, kas iskelet sistemi, gastrointestinal sistem, 
santral sinir sistemi ve genitoüriner sistem gibi 
hemen hemen tüm sistemleri etkileyip farklı klinik 
tablolarla ortaya çıkabilmektedir (6).Hastalar sıklıkla 
halsizlik, eklem ağrıları, ateş yüksekliği şikayeti ile 
başvurup, nadir de olsa psoas absesi etyolojisinde, 
bizim sunduğumuz olgu da olduğu gibi Brucella bir 
etken olarak karşımıza çıkabilmektedir. Psoas absesinin 
tedavisinde antibiyoterapi ve abse boşaltılması 
birlikte uygulanmaktadır (1,3).Minimal invaziv olması 
nedeniyle USG ya da BT eşliğinde perkütan abse drenajı 
ve eşlik eden antibiyoterapi psoas abselerinde en çok 
tercih edilen tedavi yöntemidir. (1,4,5) Fakat bizim 
sunduğumuz olguda olduğu gibi absenin multiseptalı 
olması nedeniyle yeterli drenaj sağlanamaması, abse 
boyutlarında progresyon olması, durumlarında cerrahi 
operasyon kararı nadir de olsa alınabilmektedir. Sonuç 
olarak; psoas absesi saptanan olgularda nadir de olsa 
endemik olan ülkemizde Brusellozun etken olabileceği 
akılda tutulmalı, absenin multiseptalı ve drenaja yeterli 
yanıt vermemesi durumlarında cerrahi operasyon 
yapılması düşünülmelidir.
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ALFA TALASEMİ TAŞIYICILIĞINA BAĞLI YALANCI 
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ÖZET
Trombositoz sıklıkla rastlantısal olarak karşımıza çıkan ancak ayırıcı tanısı önemli olan bir bulgudur. Modern he-
matoloji analizatörleri güvenilir tam kan sayımı sağlasa da; mikrositler, mikrosferositler, parçalanmış eritrositler, 
parçalanmış lökositler, lipid damlacıkları ve bakteriler varlığında otomatik trombosit sayımı için ciddi zorluklar 
oluşturur. Böyle durumlarda trombosit sayısını değerlendirmede periferik yayma önem kazanmaktadır. Makale-
mizde alfa talasemi taşıyıcılığına bağlı yalancı trombositoz görülen olgumuzu sunduk.

Anahtar kelimeler: Yalancı trombositoz; Alfa talasemi taşıyıcılığı; Periferik yayma

ABSTRACT
Thrombocytosis is often a coincidental finding but its differential diagnosis is important. Although the modern 
haematology analyzers provide reliable full blood counts, automated platelet counting creates serious 
difficulties in the presence of microcytes, microspherocytes, fragmented erythrocytes, fragmented leukocytes, 
lipid droplets and bacteria. In such cases, peripheral blood smear is important for evaluating the platelet count. 
We presented a case with pseudo-thrombocytosis due to alpha thalassemia trait in our article.

Key words: Pseudo-thrombocytosis; Alpha thalassemia trait; Peripheral blood smear
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GİRİŞ
Trombosit sayısının 450.000/mm3 üzerinde olması 
trombositoz olarak tanımlanır. Trombositoz sıklıkla 
rastlantısal olarak karşımıza çıkan ancak ayırıcı 
tanısı önemli olan bir bulgudur. Trombositoz, 
reaktif trombositoz yapan nedenler veya altta yatan 
klonal kemik iliği (miyeloproliferatif) hastalıkları 
açısından değerlendirilmelidir. İlk kez trombositoz 
saptanan hastalarda hemogram testinin tekrarı ve 
periferik yayma ile trombositozun doğrulanması 
gerekir. Böylece öncelikle psödotrombositoz ekarte 
edilmiş olur. Psödotrombositoz demir eksikliği 
anemisi ve talasemilerde mikroeritrositlere; miks 
krioglobulinemide krioglobulin partiküllerine; 
lösemi, lenfoma, şiddetli hemoliz ve yanıklarda hücre 
fragmanlarına bağlı olabilir (1). Hemogramında 
trombositoz saptadığımız ancak periferik yaymasında 
trombositoz izlemediğimiz bu olgumuzda alfa 
talasemi taşıyıcılığının bir psödotrombositoz nedeni 
olabileceğini gördük.

OLGU
49 yaşında kadın hasta yaklaşık 7 aydır ara ara olan kas 
ve eklem ağrıları nedeni ile aile hekimliği polikliniğimize 
başvurdu. Özgeçmişinde sistemik bir hastalık öyküsü 
olmayan hasta ağrıları için nonsteroid anti inflamatuvar 
ilaç kullanıyordu. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, 
vital bulguları stabil, mukoza ve konjonktivalar soluk 
idi. Batın muayenesinde hepatosplenomegali yoktu. 
Gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı yoktu.

Laboratuvar bulguları WBC: 9*109/L ( 4.5-11) , RBC: 
5.8*1012/L (3.8-51),  hemoglobin: 10.8 g/dl (12-16), 
MVC: 61 fl (80-96),  trombosit: 1151*109/L (150-450), 
sedimantasyon: 3 mm/h (0-25), kreatinin: 0.7 mg/dl 
(0.8-1.25), ALT/AST: 35/27 U/L (0-35), kalsiyum: 9.8 
mg/dl (8.8-10.6), potasyum: 4.4 mEq/L (3.5-5.1), ürik 
asit: 3 mg/dl (2.6-6), demir: 67 ug/dl (60-180), Demir 
bağlama kapasitesi: 183 ug/dl (155-355), ferritin: 68 
ng/ml (7-276), folat: 8.4 ng/ml (N>5.3), vitamin B12: 
411 pg/ml (185-914) idi. Hemogramında anemi ve 
trombositoz saptanan hasta iç hastalıkları polikliniğine 
sevk edildi. Hastanın burada bakılan kontrol hemogram 
değerleri WBC: 9*109/L (4.5-11), RBC: 5.9*1012/L 
(3.8-5.1),  hemoglobin: 10.4 g/dl (12-16), MVC: 61 fl 
(80-96),  trombosit: 1043*109/L (150-450) idi.

Hastanın periferik yaymasında trombositoz görülmedi, 
hipokrom mikrositer eritrositler izlendi (Şekil 1). 
Hemoglobin elektroforezinde HbA2:1.81 (1.5-3.5) idi. 
Hastada esansiyel trombositoz açısından bakılan JAK-
2 mutasyonu tespit edilmedi. Mikrositer anemisi olan 
hastaya Mentzer indeksi (MCV/RBC)= 10.3 ve HbA2 
değeri normal olması sebebiyle alfa talasemi taşıyıcılığı 
teşhisi kondu ve mikrositer eritrositlerin tam kan 
sayımında trombosit olarak görüldüğü düşünüldü.

Şekil 1. Lenfosit ile karşılaştırıldığında belirgin mikrositer 
eritrositler, anizositoz ve trombositoz izlenmeyen perifefik 
yayma görüntüsü. Mikroeritrositler oklar ile gösterildi.

Bozok Tıp Derg 2019;9(3):154-56
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TARTIŞMA
İlk yalancı trombositoz olgusu 1977’de Stass ve arka-
daşları tarafından Hairy (saçlı) hücreli lösemili bir va-
kada tanımlanmıştır (2). Literatürde değişik vakalarda 
yalancı trombositoz durumları bildirilmiştir. Yalancı 
trombositoza en sık sebep olan durumlar; mikroerit-
rositozlar, tümör lizis sendromları, hairy (saçlı) hücreli 
lösemi, kriyoglobulinemi, masif yanıklar, bakteriler ve 
mantarlardır (3).

Talasemi minör ve demir eksikliği anemisi mikroeritro-
sitozun en sık iki nedenidir. Normal eritrosit ve trombo-
sit volümleri sırasıyla 80-96 fl ve 7-10 fl ‘dir. Mikrositer 
anemide eritrosit volümü 30 fl’ ye kadar azalabilir (4). 
Olgumuzda olduğu gibi trombosit sayımında impedans 
yöntemini kullanan otomatik kan sayımı cihazları bu 
volüm değişikliklerinde hatalı sonuçlar verebilir (5). İm-
pedans yöntemi hücre büyüklüğü analizine dayanan bir 
yöntem olduğu için benzer çapta partikülleri trombo-
sitlerden ayırt edemez ve yalancı (psödo) trombositoz 
görülebilir (6). Ninama ve arkadaşları, şiddetli mikrosi-
tozu olan (MCV< 60 fl) ve impedans yöntemi ile trom-
bosit sayıları 150*109/L üzerinde ölçülen 161 hasta 
ile yaptıkları çalışmada; hastaların periferik yayma ile 
manuel olarak ölçülen trombosit sayıları ile impedans 
yöntemi ile ölçülen trombosit sayılarını karşılaştırmış-
lardır ve %18.01 (n=29) hastada impedans ve manuel 
trombosit sayısı arasında bir ilişki gösterememişlerdir. 
Sonuç olarak; trombosit sayısını değerlendirmek için 
impedans yönteminin her zaman güvenilir olmadığını 
bildirmişlerdir (7). Benzer şekilde, Pan ve arkadaşları 
da 206 hasta ile yaptıkları çalışmada; elektro-impedans 
(PLT-EI), flüoresan optik (PLT-FO) ve trombosit-sayım 
manuel (PLT-M) yöntemlerini kullanarak ölçülen trom-
bosit sayılarını karşılaştırmışlar ve elektro-impedans 
yöntemi ile diğer yöntemlere göre, mikrositik numu-
nelerde (MCV <80 fL) daha yüksek trombosit sayısına 
ulaşmışlardır. Araştırmacılar, 70 fL'lik bir MCV'yi, elekt-
ro-impedans yönteminin güvenilmez hale geldiği kritik 
eşik olarak tanımlamışlardır (8).

Sonuç olarak; mikrositer anemilerde eritrosit volümü 
30 fl’ye (normal=80-96 fl) kadar azalabilir. Otomatik 
kan sayımı cihazları bu volüm değişikliklerinde hatalı 
sonuçlar verebilir. Bu yüzden, tam kan sayımında 
trombositoz saptadığımız tüm olguları mutlaka 

periferik yayma ile değerlendirerek yalancı trombositoz 
durumlarını belirlemeliyiz.
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ÖZET
Konfluent ve retiküler papillomatozis, 1927 yılında Gougerot ve Carteaud tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Na-
dir görülen bu hastalık daha çok adolesanları etkileyen, birleşmeye eğilimli retiküler paternde hiperkeratotik 
lezyonlarla karakterizedir. Patofizyolojisi halen net olarak bilinmemektedir, tedaviye dirençlidir ve rekürrensler 
sık görülmektedir. Pitriyazis versikolor, akantozis nigrikans, prurigo pigmentosa, Darier hastalığı, epidermal 
nevüs, kutanöz amiloidoz, Dowling-Degos hastalığı, iktiyozis, seboreik dermatit ve parapsoriazis gibi hastalıklar 
da ayırıcı tanıda akla gelmelidir. KRP’nin tedavisi oldukça zordur. Tedavi seçenekleri arasında topikal ve sistemik 
retinoidler, topikal kalsipotriol, topikal 5 fluorourasil, topikal antifungaller, mupirosin, topikal takrolimus, oral 
amoksisilin, eritromisin, azitromisin, minosiklin, fototerapi ve dermabrazyon yer almaktadır. Burada 14 yaşın-
da ve 25 yaşında konfluent ve retiküler papillomatozis  tanısı konulan iki kadın olgu sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: İsotretinoin; Konfluent ve retiküler papillomatozis; Pitriyazis versikolor 

ABSTRACT
Confluent and reticulated papillomatosis was first described in 1927 by Gougerot and Carteaud. It is a rare 
disease that predominantly affects adolescents and is characterized by hyperkeratotic lesions that coalesce 
into a reticulated pattern. Pathophysiology is still unclear, treatment is resistant and recurrences are common. 
Diseases such as pityriasis versicolor, acanthosis nigricans, prurigo pigmentosa, Darier's disease, epidermal 
nevus, cutaneous amyloidosis, Dowling-Degos disease, ichthyosis, seborrheic dermatitis and parapsoriasis 
should be considered in the differential diagnosis. Treatment of confluent and reticulated papillomatosis is 
very difficult. Treatment options of confluent and reticulated papillomatosis included topical and systemic 
retinoids, topical calcipotriol, topical 5 fluorouracil, topical antifungals, mupirocin, topical tacrolimus, oral 
amoxicillin, erythromycin, azithromycin, minocycline, phototherapy and dermabrasion . Here we present two 
cases of 14-year-old and 25-year-old female diagnosed as confluent and reticular papillomatosis.

Keywords: Isotretinoin; Confluent and reticular papillomatosis; Pityriasis versicolor 
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GİRİŞ
Konfluent ve retiküler papillomatozis (KRP), 1927 
yılında Gougerot ve Carteaud tarafından ilk kez 
tanımlanmıştır (1). Nadir görülen bu hastalık daha çok 
adolesanları etkileyen, birleşmeye eğilimli retiküler 
paternde hiperkeratotik lezyonlarla karakterizedir (2). 
Lezyonlar epigastrik, interskapular ve intermammariyal 
bölge gibi özellikle seboreik bölgelerde daha sık 
görülmektedir (3). KRP’in patofizyolojisi halen net 
olarak bilinmemektedir, tedaviye dirençlidir ve 
rekürrensler sık görülmektedir (4).

Burada 14 yaşında ve 25 yaşında KRP tanısı konulan iki 
kadın olgu sunulmaktadır.

OLGU SUNUMU
OLGU 1
Ondört yaşındaki kadın hasta, polikliniğimize ense, 
meme arası ve meme altlarında koyu renk döküntü 
şikayeti ile başvurdu. Hikayesinden yaklaşık 1 yıl önce 
ensede renk değişikliği olup ardından boyuna ve 
gövdeye yayıldığı, pitriyazis versikolor tanısı ile çok 
defa antifungal ilaçlar kullandığı fakat fayda görmediği 
öğrenildi. Lezyonların kozmetik görüntüsü dışında 
şikayet tariflemiyordu. Özgeçmiş ve soygeçmişinde 
özellik yoktu. Hastanın herhangi bir ilaç kullanımı 
mevcut değildi. Hastanın vücut kitle indeksi normal 
sınırlardaydı. Adet düzensizliği tariflemiyordu. 
Sistemik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. 
Dermatolojik muayenesinde ense, boyun, meme arası 
ve meme altlarında üzeri ince skuamlı, hiperkeratotik, 
birleşme eğiliminde kahverengi yama ve plaklar 
mevcuttu (Resim 1, 2). Lezyondan alınan kazıma 
preparatının potasyum hidroksitle incelenmesinde 
mantar spor ve hif yapıları gözlenmedi. Rutin laboratuvar 
tetkikleri normal sınırlardaydı. Lezyondan alınan punch 
biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde fokal 
parakeratoz, yer yer papillomatöz ve belirgin irregüler 
akantoz izlendi. Yüzeyel dermiste hafif perivasküler 
lenfositik infiltrasyon saptandı (Resim 3). Klinik ve 
histopatolojik bulgularla KRP tanısı konulan hastaya 
20 mg/gün (0,5 mg/kg/gün) oral isotretinoin tedavisi 
başlandı. Dört hafta sonraki kontrolde tüm lezyonların 
tamamen gerilediği gözlendi (Resim 4, 5). Hasta halen 
takibimizde olup, tedavisi devam etmektedir.

Resim 1,2: Olgu 1’in ense, boyun, meme arası ve meme 
altlarında ince skuamlı, hiperkeratotik, birleşme eğiliminde 
kahverengi yama ve plaklar

Resim 3: Olgu 1’e ait deri biyopsisinin ışık mikroskobik 
görünümü (Hematoksilin-eozin boyası, x40).

OLGU 2 
Yirmibeş yaşında kadın hasta, polikliniğimize 
meme arası ve meme altlarında kahverengi renk 
değişikliği nedeni ile başvurdu. Lezyonların yaklaşık 
3 yıldır olduğunu belirten hasta herhangi bir şikayet 
tariflemiyordu. 
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Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. İlaç kullanma 
öyküsü mevcut değildi. Hastanın vücut kitle indeksi 
normal sınırlardaydı. Adet düzensizliği tariflemiyordu. 
Sistemik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. 
Dermatolojik muayenede, meme arasında ve bilateral 
meme altlarında koyu kahverengi, kadifemsi, birleşme 
eğiliminde papül ve plaklar mevcuttu (Resim 6). 
Lezyondan alınan kazıma preparatının potasyum 
hidroksitle incelemesinde mantar spor ve hif yapıları 
saptanmadı. Hastanın açlık kan şekeri, tam kan 
sayımı, biyokimyası ve tiroid fonksiyon testleri normal 
sınırlardaydı. Histopatolojik incelemede ortokeratoz, 
papillomatöz, belirgin irregüler akantoz ve bazal 
tabakada melanin pigment artışı izlendi. Yüzeyel 
dermiste hafif perivasküler lenfositik infiltrasyon 
saptandı (Resim 7). Hastaya klinik ve histopatolojik 
bulgularla KRP tanısı konuldu. Tedavi beklentisi 
olmayan hastaya takip önerildi.

Resim 4: Olgu 1’in oral isotretinoin tedavisi sonrası 
lezyonlarının görünümü

Resim 6: Olgu 2’ye ait deri biyopsisinin ışık mikroskobik 
görünümü (Hematoksilin-eozin boyası, x40).

TARTIŞMA 
KRP, nadir görülmesinin yanında doktorlar tarafından 
da iyi bilinmeyen bir hastalıktır. Bu nedenle sıklıkla tanı 
konulması ve tedavi verilmesi de gecikmektedir (5).
KRP etiyolojisi ile ilgili farklı teoriler öne sürülmüştür. 
Malassezia furfur’a karşı abartılı kutanöz yanıt, insülin 
direnci gibi endokrin bozukluklar, ultraviyole ışığının 
neden olduğu epidermal değişim, amiloid birikimi ve 
keratin 16 mutasyonu gibi pek çok tetikleyici faktör 
üzerinde görüş birliği bulunmamaktadır (6). Daha 
sonraki yıllarda elektron mikroskobunun da yardımıyla 
KRP, histolojik özellikleri, keratolitiklere ve retinoidlere 
verdiği yanıt nedeniyle anormal keratinizasyon 
nedeniyle ortaya çıkan bir epidermis hastalığı 
olarak kabul edilmeye başlanmıştır (7). Günümüzde 
bakterilerin bu hastalıkla ilişkisi tartışılmaktadır. 
Natarajan ve ark. 17 yaşında KRP’lu bir olguda 
Rhodococcus’a benzeyen yeni bir aktinomiçes türü 
izole etmişlerdir (8). Jones ve ark. immünsüpresyonu 
olmayan bir KRP olgusundan aerobik, gram pozitif 
aktinomiçes olan Dietzia papillomatosis’i izole etmiş 
ve KRP gelişiminde rol oynayan enfeksiyöz neden 
olduğunu savunmuşlardır (9). Güncel yayınlar, bakteri 
süperantijenlerinin, çeşitli sitokinleri indüklenmesi 
yoluyla keratinositlerde hücre adezyon molekülü 
ekspresyonunu indükleyebileceğini öne sürmektedir (10).

KRP’un öncelikle pitriyazis versikolor ile ayırıcı tanısı 
yapılmalıdır. Her iki olgumuzdan da hazırlanan 
kazıma preparatında mantar spor ve hif yapıları 
gözlenmemiştir. Buna ilaveten akantozis nigrikans, 

Resim 5: Olgu 2’nin meme arasında ve bilateral meme 
altlarında koyu kahverengi, kadifemsi, papül ve plaklar

GÜREL ve ark.
Konfluent ve Retiküler Papillomaztozis

Bozok Tıp Derg 2019;9(3):157-160
Bozok Med J 2019;9(3):157-160



160

prurigo pigmentosa, Darier hastalığı, epidermal nevüs, 
kutanöz amiloidoz, Dowling-Degos hastalığı, iktiyozis, 
seboreik dermatit ve parapsoriazis gibi hastalıklar da 
ayırıcı tanıda akla gelmelidir (3,4,11). KRP, bozulmuş 
glukoz toleransı, hiperinsülinemi, hipotiroidizm, 
diabetes mellitus ve polikistik over sendromu gibi bazı 
endokrin anormallikler ile birlikte gözlenebilmektedir 
(12). Bu nedenle bu hastalar değerlendirilirken sistemik 
semptomların varlığı açısından da sorgulanmalıdır.
KRP tanısı daha çok klinik görünüm ile konur fakat diğer 
karışabileceği hastalıkları dışlamak için cilt biyopsisi 
yapılabilir. Son yıllarda, dermoskopik değerlendirme 
KRP tanısı koymada noninvaziv bir yöntem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Dermoskopide, beyazımsı 
skuamlar ve kahverengi kaldırım taşı benzeri alanların 
varlığı ayırıcı yararlı olabilir (13).

KRP’nin tedavisi oldukça zordur (11). Tedavi seçenekleri 
arasında topikal ve sistemik retinoidler, topikal 
kalsipotriol, topikal 5 fluorourasil, topikal antifungaller, 
mupirosin, topikal takrolimus, oral amoksisilin, 
eritromisin, azitromisin, minosiklin, fototerapi ve 
dermabrazyon yer almaktadır (2,3,6,11,14). Carlin ve 
ark. tarafından bildirilen KRP’lu olguya 1 mg/kg/gün 
dozunda oral isotretinoin tedavisi başlanmış, iki hafta 
içinde yanıt alınmış ve doz azaltılarak kesilmiştir (15). 
Birinci olgumuza 20 mg/gün (0,5 mg/kg/gün) olacak 
şekilde oral isotretinoin tedavisi başladık ve 4. hafta 
kontrolünde tüm lezyonların tamamen gerilediğini 
gözlemledik. Böylece daha düşük oral isotretinoin 
dozlarında bile bu hastalıkta etkili sonuçlar alınabileceği 
sonucuna vardık.

KRP’lu bu iki olguyu nadir görülmesi, özellikle pitriyazis 
versikolor gibi hastalıklar ile kolaylıkla karışabilmesi ve 
oral isotretinoin ile oldukça etkili sonuçlar alınabilmesini 
vurgulamak amacıyla sunmayı uygun bulduk.
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Söz konusu makale (1) ile ilgili görüşülerimiz şu şekildedir.
Journal of Orth Case Reports dergisinde vaka takdimi olarak yayınlanan yazı  dergiye Haziran 2015 tarihinde 
gönderilmiştir. Yazının basılma tarihi ise Eylül 2016’dır. Yani neredeyse bir buçuk yıl süre boyunca mükerrer 
revizyondan geçmiştir. Yazının hazırlandığı tarihte ilgili hastanın sonuçları iyi olduğu için o şekilde belirtilmiş-
tir. Fakat takibinde hastanın kalçasında kireçlenme gelişmiş ve protez uygulanmıştır (Şekil 1). 

Uzun dönemde sonuçların tahmin edildiği gibi iyi olmadığının görülmesi üzerine derginizdeki yazı yazılmış ve 
uzun dönem sonuçların direk olarak kıkırdaktaki etkilenme düzeyi ile ilgili olduğu belirtilmek istenmiştir. Yani 
iki yazıda sonuçlar arasında farklılık yok zamanla meydana gelen değişim vardır. Ne yazık ki ilk yazının uzun 
süre revizyonda kalması ve her iki yazıda sorumlu yazarların farklı olması nedenleriyle hasta verileri arasında 
karışıklık olmuştur. Yazılardaki tarih karışıklıkları bundan kaynaklanmaktadır.

Hastaların tümü kurumumuzda ilgili yazarlar tarafından tanı konulmuş ve tedavisi uygulanmış hastalardır. 
Bahsi geçen üçüncü hasta A.B.’nin kayıtları da hastane kayıtlarında mevcut olup (Şekil 2) hasta kliniğimiz 
tarafından makalede belirtildiği şekilde tedavi görmüştür. 

Sonuç olarak her ne kadar tarihlerde karışıklık  bulunsa da iki yazıda da art niyet ile yapılmış bir hata yoktur, 
yazılarda farklı sonuçlar değil zamanla değişen sonuçlar belirtilmiştir. Makalede sehven yapılmış tarih hatala-
rı mevcuttur. Fakat hastalara uygulanan tedavi makalede anlatıldığı gibidir. Tarihlerle ilgili karışıklığa rağmen 
makalenin sonucunda düşündüğümüz “kalça ekleminde kurşunlanma nedeniyle ameliyat edilen hastanın 
prognozunun femoral ve asetabular kıkırdak hasarıyla direk ilişkili olduğunu söyleyebiliriz” görüşününü des-
tekliyoruz. Bu makalede dikkat çekmek istediğimiz konu kalça eklem içi kurşun yaralanmasının tedavisinde 
alternatif tedavi yöntemi olarak artroskopik yaklaşımın faydasının olduğunu belirtmekti. Ayrıca bu 3 olgunun 
sonuçları da ilk travma esnasındaki kıkırdak hasarının prognozda belirleyici olduğu idi.
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Aim
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General Information
 Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under consideration by another journal, or have not 
been previously published. Direct quotations, tables, or illustrations that have appeared in copyrighted material must be accompanied by written 
permission for their use from the copyright owner and authors. 
 The Journal commit to rigorous peer review, and stipulates freedom from commercial influence, and promotion of the highest ethical and 
scientific standards in published articles. It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets scientific criterias and ethical criterias. 
During the evaluation of the manuscript, the research data and/or ethics committee approval form can be requested from the authors if it’s required 
by the editorial board.
 All articles are subject to review by the editors and at least two referees. Acceptance is based on significance, and originality of the material 
submitted. Authors should upload the final version of the draft to the system as a single word file If the article is accepted for publication, it may be 
subject to editorial revisions to aid clarity and understanding without changing the data presented.
 The publisher owns the copyright of all published articles. The authors are responsible for the statements and opinions expressed in the 
published material and are not paid by any means for their manuscripts. A copyright release form signed by all authors, a copy of conflict of interest and 
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author(s). Manuscript writers are not paid by any means for their manuscripts.
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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, 
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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) 
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 • Format for books; initials of author’s names and surnames, chapter title, editor’s name, book title, edition, city, publisher, date and pages. 
 * Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative 
treatment. Vol. 2. St. Louis: Mosby, 1998: 1181-96.
 • Article with a Digital Object Identifier (DOI):
 *Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug 
reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
 • For other reference style, please refer to “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample 
References”.

CATEGORIES OF ARTICLES
Original Research Articles: 
Original prospective or retrospective studies of basic or clinical investigations in areas relevant to medicine.
Content: - Abstract (200-250 words; the structured abstract contain the following sections: Objective, material and methods, results, conclusion; 
both in Turkish and English)
 - Introduction
 - Material and Methods
 - Results
 - Discussion/ Conclusion
 - Acknowledgements
 - References
*Original articles should be no longer than 5000 words and should include no more than 6 figures / tables and 40 references. 
Review Articles 
The authors may be invited to write or may submit a review article. Reviews including the latest medical literature may be prepared on all medical 
topics. Authors who have published materials on the topic are preferred.
Content: - Abstract (200-250 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
 - Titles on related topics
 - References
* These manuscripts should be no longer than 5000 words and include no more than 4 figures and tables and 100 references.
Short Communications 
It should be no longer than 2000 words and include no more than 2 figures and tables and 20 references.
Case Reports
Brief descriptions of a previously undocumented disease process, a unique unreported manifestation or treatment of a known disease process, or 
unique unreported complications of treatment regimens. They should include an adequate number of photos and figures.
Content: - Abstract (average 100-150 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
 - Introduction
 - Case report
 - Discussion
 - References
Letters to the Editor
These are the letters that include different views, experiments and questions of the readers about the manuscripts that were published in this journal 
in the recent year.
Content: - There’s no title, abstract, any figures or tables
 - It should be no more that 500 words, the number of references should not exceed 5.
 - Submitted letters should include a note indicating the attribution to an article (with the number and date) and the name, affiliation and 
address of the author(s) at the end.
 - The answer to the letter is given by the editor or the author(s) of the manuscript and is
published in the journal.
Checklist
The manuscript should be prepared as separate files in the following order:
 1. Cover Letter
 2. Title Page
 3. Abstract
 4. Main Text (text, acknowledgments, references, tables, and figure legends)
 5. Figures
 6. Copyright Form
Manuscripts should be prepared according to the instructions to authors and submitted online to the dergipark.org.tr 








