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ÖZET
Amaç: Çalışmadaki amacımız, intrastoplazmik sperm injeksiyonu (İCSİ) sikluslarında embryo transferi sıra-
sında ölçülen embryo ile fundal endometrial yüzey arası mesafenin (EFM) implantasyon, klinik gebelik, eve 
bebek götürme ve abort oranlarına etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Taze non-donor İCSİ siklusuna alınan ve embryo transferi (ET) gerçekleştirilen 176 has-
ta retrospektif olarak çalışmaya alındı. 3 damla tekniği ile Wallace katetere yüklenen embryo/embriyolar 
transabdominal ultrason eşliğinde transfer edildi ve transfer sırasında EFM ölçüldü. Hastalar EFM’e göre 
≤15 mm, 15-20 mm, ≥20 mm olarak 3 gruba kategorize edildi. ET’den 14 gün sonra bakılan gebelik testinin 
pozitif olması ‘implantasyon’, transvaginal ultrasonda gestasyonel kese görülmesi ‘klinik gebelik’ ve viabl 
canlı bebek doğumu ‘eve bebek götürme’ olarak kabul edildi. <20. gebelik haftasından önce olan gebelik 
kayıpları ‘abort’ olarak değerlendirildi.   
Bulgular: En yüksek implantasyon ve klinik gebelik, EFM≥20 mm olan grupta izlenmesine rağmen eve be-
bek götürme oranı EFM≤15 mm olan grupta diğerlerine göre daha yüksekti. Abort, en yüksek EFM≥20mm 
olan grupta izlendi. İmplantasyon, klinik gebelik, eve bebek götürme ve abort açısından gruplar arasında 
anlamlı fark izlenmedi. Grupların hiç birinde ektopik gebeliğe rastlanmadı. Klinik olarak gebe kalan grupta 
toplanan oosit sayısı, matafaz II sayısı ve embryo sayısı gebe kalmayan gruba göre anlamlı olarak yüksekti. 
Klinik gebelik oluşumu, EFM tarafından etkilenmiyordu. Gebelik başarısını etkilediği bilinen değişkenler 
kofaktör olarak alındığında da EFM implantasyon, klinik gebelik ve eve bebek götürme oranını etkileme-
mekteydi.  
Sonuç: EFM, İCSİ sikluslarında klinik sonuçları anlamlı olarak etkilemiyor gibi görünse de EFM≤15 mm olma-
sı viabl bebek doğum şansını arttırıp İCSİ başarısını arttırır. Optimum EFM aralığını bulmak için büyük hasta 
katılımlı randomize kontrollu klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Sözcükler: Embryo fundus mesafesi; İntra sitoplazmik sperm injeksiyonu; İmplantasyon; Gebelik; 
abort.
ABSTRACT
Purpose: To investigate the effect of the distance between embryo and fundal endometrial surface (EFD) 
on implantation, clinical pregnancy (CP), take home baby and abortion rates among intracytoplasmic 
sperm injection (ICSI) cycles.
Material and Methods: This was a retrospective clinical trial including 176 primer infertile women 
undergoing embryo transfer (ET) following fresh non–donor ICSI cycle. Embryo/embryos were transferred 
by Wallace catheter via three-drop technique under transabdominal ultrasound and EFD was measured. 
The participants were divided into three groups on the basis of EFD: ≤15 mm, 15-20 mm, and ≥20 mm. 
‘Implantation’ was defined as positive pregnancy test following ET, ‘CP’ was described as the presence of a 
gestational sac in transvaginal ultrasonographic examination and ‘take home baby’ was described as having 
a living infant. Pregnancy loss before 20 gestational week was accepted as ‘abortion’.  
Results: Implantation and CP were higher in EFM≥20 mm group, however, take home baby rates were 
higher in EFD≤15 mm group compared the others. Abortion was more prevelant in EFD≥20mm group. 
Implantation, CP, take home baby and abortion rates were comparable among three groups. There were 
no ectopic pregnancies in any groups. Pregnant and non-pregnant groups were significantly different 
from each other with regard to total oocyte count, metaphase II count, embryo count.  In women who 
conceived, aforementioned parameters were significantly higher compared to women who didn’t 
conceived. Implantation, CP and take home baby rates were not affected by EFD even variables which were 
known to affect ICSI success were taken as cofactors with EFD.
Discussion: EFD does not affect clinical success of ICSI cycles, however, take home baby rates appeared to 
be higher in cases with EFD≤15 mm. Further well-designed randomized clinical controlled trials with large 
sample-sized are needed to optimize EFD.    

Keywords: Embryo fundus distance; İntra cytoplasmic sperm injection; İmplantation, pregnancy, abortion.
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TOLA ve ark.
Embryo Fundus Mesafesinin İCSİ Sonuçlarına Etkisi

GİRİŞ
İn vitro fertilizasyon (İVF) yöntemlerinin klinik başarısını 
etkileyen pek çok parametre tanımlanmıştır. Embryo 
transferi (ET) işlemi, İVF tedavisinin son basamağını 
oluşturur ve tedavi başarısında çok önemli bir yere 
sahiptir. Çünkü ET işlemi ile daha önce İVF hazırlığında 
yapılan tüm basamaklardaki harcanan zaman, emek ve 
para mahvedilebilir.

ET tekniği ile ilgili parametrelerin -ultrason (USG) 
rehberliği, kateter tipi, kateter yükleme tekniği, 
yüklenen medium miktarı, kateter yerleştirme işlemi, 
transfer sırasında kateter etrafında kan/mukus 
olması, kateter lokalizasyonu, injeksiyon hızı, embryo 
lokalizasyonu, kateterin çekilmesi, hekimin tecrübesi- 
İVF başarısını etkilediği düşünülmektedir (1-4). Net 
bir fikir birliği olmasa da deneme kateteri yapılması, 
yumuşak kateter kullanılması, transferden önce 
servikal mukusun alınması, dolu mesane, atravmatik 
transfer ve transferin ultrason eşliğinde yapılması 
başarılı ET’nin prediktörleri olarak kabul edilir (5, 6). 
Fundal endometrial yüzeye dokunmamak da başarılı 
ET’de ana basamaklardandır (4).

ET tekniğini etkileyen önemli değişkenlerden biri 
embryoların verildiği uterin kavite bölümüdür ve 
maalesef en iyi implantasyonu verecek optimal bölge 
net değildir. Bazı çalışmalar embriyoyu uterin kavitenin 
üst kısmına vermenin İVF sonuçlarını iyileştirdiğini 
gösterirken, diğerleri kavitenin alt yarısına transferin 
İVF’de gebelik oranlarını arttırdığını göstermektedir (1, 
2, 6-10).

USG eşliğinde ET yapılmaya başlanmasıyla embryonun 
optimal lokalizasyonunu belirlemek için çeşitli 
ultrasonografik parametreler kullanılmaya başlanmıştır. 
Bunlardan biri kateter ve fundal endometrial yüzey 
arasındaki mesafedir (KFM) ve optimal KFM’nin 1,5-2 
cm olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (11, 12). 
KFM arttıkça gebelik oranında anlamlı artma izlenmiş  
ve ET iç kateteri fundustan >5mm yerleştirildiğinde 
gebelik oranının daha yüksek olduğu ve kateterin 
fundustan her ilave mm yerleşimi için klinik gebelik 
oranını %11 arttırdığı bulunmuştur (8). Cenksoy ve 
ark. ise gebe kalan ve kalmayan grup arasında KFM 
açısından fark bulamamalarını tüm transferleri daha 

önce önerilen KFM aralığında (1.5-2 cm) yapmaları 
olarak öne sürmüşlerdir (12).

USG ile embryo pozisyonunu belirlemede kullanılan 
diğer belirteç embryoların 3 damla tekniği ile katetere 
yüklendiği durumlarda hava kabarcıklarının USG’de 
görünmesi esasına dayanır (13). ET yükleme işlemi 
boyunca katetere yüklenen hava kabarcıkları transfer 
edilen embryonun uterin kavitedeki pozisyonunun 
belirleyicisi olarak kabul edilir. Embryo USG ile 
görülemediği için çoğu çalışma embryo belirteci olarak 
bu hava kabarcıklarının lokalizasyonunu kullanmıştır. 
Hava kabarcığı pozisyonu ile embryo lokalizasyonu 
arasındaki ilişkiden yola çıkarak çalışmalarda embryo 
ve fundal endometrial yüzey arasındaki mesafe (EFM) 
ölçülmüştür. EFM’nin İVF başarısı üzerine etkisini 
araştıran çalışma sayısı hem kısıtlı hem de sonuçlar 
çelişkilidir (2, 7, 9, 14). Günümüze kadar optimal EFM 
tanımlanmamıştır ve gebelik oranının azaldığı net EFM 
aralığı tespit edilmemiştir.

Çalışmamızın amacı intrastoplazmik sperm injeksiyonu 
(İCSİ) sikluslarında ET işlemi sırasında transabdominal 
USG (TA-USG) ile ölçülen EFM’nin implantasyon, klinik 
gebelik, eve bebek götürme ve abort oranlarına etkisini 
araştırmaktır.

MATERYAL METOD
Katılımcılar
2014-2017 yılları arasında Süleyman Demirel 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İVF ünitesine başvurup taze 
non-donor İCSİ siklusuna alınan ve TA-USG eşliğinde 
ET gerçekleştirilen 176 primer infertil hasta çalışmaya 
alındı. Çalışma fakültenin Lokal Etik Kurulunda 
26/10/2017 tarihli ve 194 protokol numalı kararı ile 
onaylandı. 

Erkek faktör, açıklanamayan infertilite ve tubal faktör 
nedeni ile İVF tedavisine alınan 19-43 yaş arası 
infertil hastalar çalışmaya dahil edildi. Endometrial 
polip, kaviteye basan myom, endometrial sineşi 
gibi anormal uterin kaviteye neden olan durumu 
olan hastalar, otoimmun hastalık varlığı, transfer 
sırasında endometrial kalınlığı<6 mm olan vakalar, 
zor kateterizasyon (kateterin değiştirildiği, kateterde 
kan görülen ve sert kateter kullanılan hastalar), 
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endometriozis, şiddetli erkek faktör, dondurulmuş 
ET siklusları ve transfer sırasında fundusa dokunulan 
hastalar çalışma dışına bırakıldı. Tüm hastalara tedavi 
öncesi deneme kateteri uygulandı ve tüm ET’ler aynı 
operatör (MG) tarafından yapıldı.
Hastaların dosyalarından yaş, sigara ve alkol durumları, 
infertilite süreleri, kaçıncı İVF denemesinde oldukları, 
infertiliteye neden olan etyolojik faktörleri ve vücut 
kitle indeksleri (VKİ) kaydedildi.

Kontrollu overyan stimulasyon
Siklusun 2. günü folikul stimulan hormon (FSH), 
luteinizan hormon (LH), estradiol (E2) ve random 
bir günde tiroid stimulan hormon (TSH) ve prolaktin 
düzeyleri bakıldı. Yaş, VKİ, antral folikul sayısına göre 
dozu ayarlanan rekombinan FSH (r-FSH) (Gonal F; 
Serono, Geneva, Switzerland) ve/veya üriner FSH 
(u-FSH) hastalara siklusun 2. günü başlandı. Folikuller 
13-14 mm boyuta ulaştığında gonadotropin salgılatıcı 
hormon (GnRH) antagonisti (Cetrotide; Serono, Geneva, 
Switzerland) pituiter bezi suprese etmek için başlandı. 
Gonadotropin dozları seri USG ve E2 ölçümlerine göre 
düzenlendi. En az 2 folikul >17 mm çapa ulaştığında 250 
µg rekombinan human koryonik gonadotropin (hCG) 
(Ovitrelle, 250 mg; Serono) ovulasyonu tetiklemek 
için uygulandı. Transvaginal USG rehberliğinde hCG 
uygulamasından 36 saat sonra oosit pick-up (OPU) 
işlemi yapıldı. Metafaz II (MII) oranı MII sayısının toplam 
oosit sayısına bölünmesiyle elde edildi. MII oositlere 
İCSİ işlemi yapıldı ve bir gün sonra iki pronukleus 
görülmesi fertilizasyon olarak kabul edildi. Fertilizasyon 
oranı (Embryo sayısı/MII)X100 formulüyle hesaplandı. 
3. gün en az 8 hücreli aşamaya gelen ve morfolojik 
kriterlere göre en iyi kalitede olan embryo/embryolar 
transfer için seçildi. Kadın yaşı, embryo kalitesi, daha 
önceki İVF denemelerinin sayısı ve hastanın tercihi de 
göz önüne alınarak 1 veya 2 embryo transferi yapıldı 
(15). Günlük vaginal progesteron (Crinone 8%, 90 mg; 
Merck Serono, Central Pharma Ltd., Bedfordshire, UK) 
ile luteal destek sağlandı. 

ET’den 14 gün sonra bakılan hCG testinin pozitif olması 
‘implantasyon’ pozitifliği olarak kabul edildi. ET’den 
5 hafta sonra transvaginal USG’de gestasyonel kese 
görülmesi ‘klinik gebelik’ ve viabl canlı bebek doğumu 
‘eve bebek götürme’ olarak kabul edildi. <20. gebelik 

haftasından önce olan gebelik kayıpları ‘abort’ olarak 
değerlendirildi.

Embriyo kalitesi değerlendirilmesi
Embryolar 3. gün, en az 8 hücreli aşamaya 
geldiklerinde, invert mikroskop altında incelenerek 
kaliteleri değerlendirildi ve morfolojik kriterlerine göre 
grade 1 (iyi kalite), grade 2 (orta kalite), grade 3 (kötü 
kalite) olarak derecelendirildi. Blastomerlerin birbirine 
eşit olduğu ve fragman sayısının <%5 olduğu embryolar 
grade 1, blastomerler arasında hafif-orta derecede 
boyut farklılığının olduğu ve fragman oranının %5-
50 arası olduğu embryolar grade 2 ve blastomerlerin 
birbirinden belirgin derecede farklı olduğu ve fragman 
oranının >%50 olduğu embryolar grade 3 olarak 
sınıflandırıldı. 

Embriyo transfer işlemi ve EFM ölçülmesi
ET işlemi dorsolitotomi pozisyonunda, dolu mesane 
varlığında ve anestezi olmadan yapıldı. ET’den önce 
endometrial kalınlık ölçüldü. Embryolar Wallace 
katetere (Smiths Medical International Ltd., Hythe, 
Kent, UK) 3 damla tekniği ile (10 µL hava-5 µL medium-
mümkün olan en küçük hacimde medium içeren 
embryo-10 µL hava kabarcığı- 5 µL medium) yüklendi. 
Serviksi görüntülemek için spekulum takılarak öncelikle 
steril salinle vajen temizliği yapıldı. Servikal kanaldaki 
mukus pamuklu çubuk/şırınga ve kültür mediumu 
yardımıyla uzaklaştırıldı. Embryolar Wallace kateteriyle 
after-load tekniği kullanılarak TA-USG eşliğinde uterin 
kaviteye verildi. Boş kateter internal servikal ostan ileri 
ilerletildi ve iç kateter çıkarıldı ve embryo ile yüklenmiş 
2. iç kateter içeri ilerletildi. İnsulin şırıngası kullanılarak 
embryolar kaviteye doğru yavaşça itildi. Embryoların 
orjinal verilme bölgesinden yerinden oynama riskini 
minimalize etmek için embryoları verdikten sonra iç 
kateter yavaşça çekildi. Transfer sonunda embriyolog 
kateterde embryo kalıp kalmadığını kontrol etti. TA-
USG hava kabarcığının yerini belirlemek için kullanıldı 
ve tıbbi kayıtlar için fotoğraflandı. Hava kabarcığının 
verdiği hiperekojenik leke ile fundal endometrial 
yüzey arası mesafe (EFM) ölçüldü. Bazı vakalarda hava 
kabarcığı muhtemel uterin kontraksiyona bağlı 30-60 
sn içinde injeksiyon alanından yavaşca yer değiştirdi 
final pozisyonuna gelince ölçüm yapıldı. ET’den sonra 
yaklaşık 30 dakika hasta supin pozisyonda tutuldu. 
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Hastalar EFM’e göre <15 mm, 15-20 mm, >20 mm 
olarak 3 gruba kategorize edildi. 

İstatistiksel analiz
İstatistiksel analiz ‘Statistical Package for the Social 
Sciences, version 21 (SPSS, Chicago, IL)’ ile yapıldı. 
p<0.05 olması anlamlı kabul edildi. Veriler ortalama±SD 
ve yüzde olarak ifade edildi. Kolmogorov–Smirnov testi 
ile verilerin dağılımına bakıldı. One-way ANOVA testi 
devamlı değişkenlerin karşılaştırılması için kullanıldı. 
Çoklu karşılaştırmaların ikişerli karşılaştırmalarında 
ise Bonferroni testi kullanıldı. Kategorik değerlerin 
karşılaştırılmasında Ki-kare veya Fisher’s exact test 
kullanılarak sonuçlar sıklık olarak verildi. İCSİ’nin 
klinik sonuçları üzerine EFM’nin etkisini araştırmada 
multivariat lojistik regresyon analizi kullanıldı. Sonuçlar 
gebelik sonucunu etkileyebilecek faktörlere göre (yaş, 
VKİ, transfer edilen embryo sayısı, transfer günü, 
embryo kalitesi, endometrial kalınlık, oosit sayısı, MII 
sayısı, emryo sayısı) yeniden değerlendirildi.

SONUÇLAR
İCSİ sonrası TA-USG rehberliğinde taze ET yapılan 174 
primer infertil hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 
ortalama yaşı 30.64±5.20 (19-43) yıl, ortalama VKİ ise 
25.23±4.4 kg/m2 idi. 
EFM mesafesine göre gruplar kategorize edildiğinde 
(≤15 mm, 15-20 mm, and ≥20 mm) gruplar arasında 
yaş, VKİ, partner yaşı, partner VKİ, infertilite süresi, 
önceki İVF ve aşılama deneme sayıları, infertiliteye 
neden olan etyolojik faktör, sigara-alkol kullanım 
oranları, bazal hormon değerleri, total sperm sayısı ve 
motilite oranları açısından fark yoktu (Tablo 1).

Tüm hastalara GnRH antagonisti ile pituiter supresyon 
uygulandı. Hastaların %81.8’de r-FSH ve u-FSH 
kombinasyonu ile overyan stimulasyon yapıldı. 
Kullanılan gonadotropin tipi ve başlama dozu açısından 
3 grup arasında fark izlenmedi. Toplanan oosit sayısı, 
MII sayısı ve oranı, fertilizasyon oranı, oluşan embryo 
sayısı, embryo kaliteleri ve transfer günleri açısından 
gruplar homojen dağılmıştı. 143 hastada (%81.2) tek 
embryo transferi (SET) yapılırken, 33 hastada (%18.8) 
iki embryo transferi (DET) yapıldı. Endometrial kalınlık, 
EFM≤15 mm olan grupta (11.81±1.57 mm), EFM≥20 
mm olan gruba (13.50±1.80 mm, p<0.001) ve EFM=15-

20 mm olan gruba göre (12.63±2.11, p=0.037) anlamlı 
olarak daha düşüktü. En yüksek implantasyon ve klinik 
gebelik diğerleri ile kıyaslandığında EFM≥20 mm olan 
grupta izlenmesine rağmen (%24.1 ve %20.7, sırayla) 
eve bebek götürme oranı EFM≤15 mm olan grupta 
diğerlerine göre daha yüksekti. Abort oranı en yüksek 
EFM≥20mm olan grupta izlenirken (%10.3), EFM≤15 
mm olan grupta hiç aborta rastlanmadı. İmplantasyon, 
klinik gebelik, eve bebek götürme ve abort oranları 
açısından gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı 
fark izlenmedi (p>0.05). Grupların hiç birinde ektopik 
gebeliğe rastlanmadı (Tablo 2).

Tüm transferlerin 30’u (%17) klinik gebelikle 
sonuçlandı. Klinik olarak gebe kalan grubun yaş 
ortalaması, partner yaşı, VKİ, infertilite süreleri, siklus 
sayıları ile gebe kalmayan grubun aynı parametreleri 
benzer özelliklere sahipti. Gebe kalan grupta toplanan 
oosit sayısı, MII sayısı, embryo sayısı gebe kalmayan 
gruba göre anlamlı olarak daha yüksek iken (p=0.01, 
p=0.01 ve p=0.006, sırayla) MII oranı ve fertilizayon 
oranı iki grup arasında homojen dağılmıştı. Gruplar 
arasında transfer edilen embryo sayıları ve transfer 
günleri de benzerdi. Gebe kalan grupta endometrial 
kalınlık 12.44±1.86 mm, EFM 16.91±3.88 mm iken 
gebe kalmayan grupta endometrial kalınlık 12.53±2.01 
mm, EFM ise 16.96±3.09 mm idi. Klinik gebelik oranı bu 
mesafeler tarafından etkilenmiyordu (p>0.05).

Multivariat lojistik regresyon analizinde İVF sonucunu 
etkileyebilecek kadın yaşı, VKİ, infertilite etyolojisi, MII 
sayısı, oluşan embryo sayısı, transfer edilen embryo 
sayısı, transfer günü, embryo kalitesi ve endometrial 
kalınlık EFM ile beraber kofaktör alındığında bu 
değişkenlerden hiç biri implantasyonu predikte 
etmede anlamlı değilken, embryo sayısı hem klinik 
gebelik [p=0.010, β=0.164, OR(%95 CI)=1.178 (1.04-
1.30)] hem de eve bebek götürme oranını [p=0.013, 
β=0.163, OR(%95 CI)=1.177 (1.03-1.30)] pozitif yönde 
etkilemekteydi.
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EFM≤15 mm 
(n=56)

EFM=15-20 
mm (n=91)

EFM≥20 mm 
(n=29)

Total 
(n=176)

p

Yaş (yıl) 30.69±5.06 30.70±5.47 30.37±4.70 30.64±5.20 0.95

Partner yaş (yıl) 33.87±5.40 33.94±5.77 35.04±5.37 34.09±5.57 0.63

VKİ (kg/m2) 24.75±4.13 25.30±4.37 25.95±5.02 25.23±4.40 0.48

Partner VKİ (kg/m2) 26.63±3.31 26.76±3.74 27.06±2.73 26.77±3.44 0.86

İnfertilite süresi (yıl) 5.81±4.08 6.31±4.56 7.89±4.73 6.41±4.47 0.12

Önceki İVF sayısı  (n) 1.62±1 1.34±0.67 1.68±1.07 1.48±0.86 0.06

Önceki İUİ sayısı (n) 1.19±1.03 1.35±1.11 1.51±1.15 1.32±1.09 0.42

İnfertilite etyolojisi
   Kadın faktörü (n,%)
   Erkek faktörü (n,%)
   Açıklanamayan (n,%)

28/56 (%50)
11/56 (%19.6)
17/56 (%30.4)

35/91 (%38.5)
25/91 (%27.5)
31/91 (%34.1)

11/29 (%37.9)
10/29 (%34.5)
8/29 (%27.6)

74/176 (%42)
46/176 (%26.1)
56/176 (%38)

0.56

Sigara kullanımı (n,%) 3/56 (%95.4) 12/91 (%13.2) 3/29 (%10.3) 18/176 (%10.2) 0.31

Alkol kullanımı (n,%) 1/56 (%1.8) 0/91 (%0) 0/29 (%0) 1/176 (%99.4) 0.34

Partner sigara 
kullanımı (n,%)

14/56 (%25) 34/91 (%37.4) 9/29 (%31) 57/176 (%32.4) 0.29

Partner alkol 
kullanımı (n,%)

4/56 (%7.1) 1/91 (%1.1) 0/29 (%0) 5/176 (%2.8) 0.61

Bazal hormonlar
     FSH (mIU/ml)
     LH (mIU/ml)
     E2 (pg/ml)
     PG (ng/ml)

8.47±4.45
5.37±3.18

58.91±89.46
0.80±0.83

7.84±2.93
5.90±3.65

59.29±7.64
0.76±0.55

7.09±1.87
5.45±4.41

52.55±33.67
0.82±0.35

7.92±3.38
5.66±3.59

58.06±75.65
0.78±0.63

0.19
0.65
0.91
0.89

TSH (µU/ml) 2.17±1.14 1.99±0.98 2.46±1.24 2.10±1.09 0.06

Prolaktin (ng/ml) 16.10±9.52 15.31±11.15 13.95±7.84 15.34±10.14 0.65

Spermiogram
Total sayı
Motilite (A+B) (%)

62.49±57.93
43.01±22.94

60.801±6178
44.35±24.05

92.98±96.098
51.44±23.24

66.64±68.07
45.09±23.62

0.73
0.27

Tablo 1. Grupların temel karakteristik özellikleri 

VKI: Vücut kitle indeksi; İVF: İn vitro fertilizasyon; İUİ: İntra uterin inseminasyon; FSH: Folikul stimulan 
hormon; LH: Luteinizan hormon; E2: Estradiol; PG: Progesteron; TSH: Troid stimulan hormon; A: 
Progresif hızlı hareketli sperm; B:  Progresif yavaş hareketli sperm.
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EFM≤15 mm 
(n=56)

EFM=15-20 
mm (n=91)

EFM≥20 mm 
(n=29)

Total (n=174)
p

Gonadotropin tipi
     r-FSH
     r-FSH+u-FSH

10/56 (%17.9)
46/56 (%82.1)

19/91 (%20.9)
72/91 (%79.1)

3/29 (510.3)
26/29 (%89.7)

32/176(%18.2)
144/176 (%81.8)

0.43

r-FSH başlama dozu (IU) 253.12±59.93 236.67±66.68 222.41±67.92 239.55±65.31 0.1

u-FSH başlama dozu (IU) 125± 35.72 132.37±45.06 150±30 133.05±40.64 0.06

Total oosit sayısı (n) 10.19±6.70 10.01±6.15 12.31±558 10.44±6.26 0.21

MII sayısı (n) 7.21±4.77 6.95±4.04 8.27±3.75 7.25±4.25 0.34

MII oranı (%) 74.28±19.41 73.36±17.28 70.26±19.49 73.14±18.29 0.62

Fertilizasyon oranı (%) 63.66±25.99 60.70±27.47 50.19±20.66 59.91±26.25 0.07

Embryo sayısı (n) 4.30±3.24 3.81±2.79 3.79±2.05 3.96±2.83 0.56

Embryo grade
     Grade 1
     Grade 2
     Grade 3

51/56 (%91.1)
5756 (%8.9)
0/56 (%0)

79/91 (%86.8)
12/91 (%13.2)

0/91 (%0)

26/29 (%89.7)
3/29 (%10.3)

0/29 (%0)

156/176(%88.6)
20/176 (%11.4)

0/176 (%0)
0.71

Transfer günü
     D3
     D4
     D5
     D6

32/56 (%57.1)
13/56 (%23.2)
9/56 (%16.1)
2/56 (%3.6)

54/91 (%59.3)
17/91 (%18.7)
14/91 (%15.4)

6/91 (%6.6)

12/29 (%41.4)
12/29 (%41.4)
5/29 (%17.2)

0/29 (%0)

98/176 (%55.7)
42/176 (%23.9)
28/176 (%15.9)

8/176 (%4.5)

0.58

Transfer edilen embryo sayısı
     DET (n, %) 
     SET (n, %)

87/56 (%14.3)
48/56 (85.7)

19/91 (%20.9)
72/91 (%79.1)

6/29 (%20.7)
23/29 (%79.3)

33/176 (%%18.8)
143/176 (%81.2)

0.29

Endometrial kalınlık (mm) 11.81±1.57 12.63±2.11 13.50±1.80 12.51±1.98 0.001**

İmplantasyon (n, %) 11/56 (%19.6) 16/91 (%17.6) 7/29 (%24.1) 34/176 (%19.3) 0.73

Klinik gebelik (n, %) 11/56 (%19.6) 13/91 (%14.3) 6/29 (%20.7) 30/176 (%17) 0.59

Eve bebek götürme (n, %) 11/56 (%19.6) 10/91 (%11) 4/25 (%13.8) 25/176 (%14.2) 0.34

Abort (n, %) 0/56 (%0) 6/91 (%6.6) 3/29 (%10.3) 9/176 (%5.1) 0.79

r-FSH: Rekombinan folikul stimulan hormon; u-FSH: Üriner folikul stimulan hormon; MII: Metafaz II; DET: İki 
embryo transferi; SET: Tek embryo transferi; D2: 2. gün embryo transferi; D3: 3. gün embryo transferi; D4: 4. 
gün embryo transferi; D5: 5. gün embryo transferi; D6: 6. gün embryo transferi.
**EFM≤15 mm olan grupla EFM=15-20 mm olan grup arası p=0.037, EFM≤15 mm olan grupla EFM≥20 mm arası 
grup arası p<0.001; EFM=15-20 mm olan grupla EFM≥20 mm olan grup arası p>0.05 (Bonferroni testi).

Tablo 2. Grupların overyan stimulasyon özellikleri, oosit toplama parametreleri ve İVF sonuçları
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Gebe kalan grup 
(n=30)

Gebe kalmayan grup 
(n=146)

p

Yaş 29.90±3.77 30.80±5.44 0.38

Partner yaşı 33.33±4.41 34.25±5.79 0.41

VKİ (kg/m2) 25.33±3.66 25.22±4.55 0.90

İnfertilite süresi 6.10±4.29 6.47±4.52 0.67

Siklus sayısı 1.40±0.67 1.50±0.90 0.54

Oosit sayısı 12.96±6.78 9.93±6.05 0.01

MII sayısı 9±5.08 6.89±3.98 0.01

MII oranı 71.74±18.46 73.43±18.31 0.64

Fertilizasyon oranı 64.41±24.57 58.99±26.57 0.3

Oluşan embryo sayısı 5.26±3.28 3.69±2.67 0.006

Transfer edilen embryo sayısı
     DET (n, %) 
     SET (n, %)

7/30 (%17.8)
23/30 (%76.7)

26/146 (%17.8)
120/146 (%82.2) 0.48

Transfer günü
     D3 (n, %)
     D4 (n, %)
     D5 (n, %)
     D6 (n, %)

14/30 (%46.7)
8/30 (%26.7)
6/30 (%20)
2/30 (%6.7)

84/146 (%46.7)
347146 (%23.3)
22/146 (%15.1)

6/146 (%4.1)

0.78

Endometrial kalınlık (mm) 12.44±1.86 12.53±2.01 0.83

EFM (mm) 16.91±3.88 16.96±3.091 0.94

VKİ: Vücut kitle indeksi; MII: Metafaz II; EFM: Embryo fundal endometrial yüzey arasındaki mesafe. 

Tablo 3. Gebe kalan ve kalmayan grubun hasta özellikleri

TARTIŞMA
İVF başarısında ET’nin önceden önemi bilinmiyordu 
ve çalışmalar hep klinik ve laboratuvara yöneliyordu. 
İyi kaliteli embryolar geliştikçe ET tekniği ile ilgili 
araştırmalar başladı ve ET tekniğinin İVF’de tedavi 
sonuçlarını etkileyen çok önemli bir basamak 
olduğu kabul edildi. ET’de ana nokta embryoları 
uterin kavitede implantasyonun en yüksek olasılıkla 
olabileceği yere yerleştirmektir. Embryo pozisyonunu 
belirlemede en çok kullanışlı metod TA-USG ile embryo 
ve fundal endometrial yüzey arasındaki mesafeyi 
ölçmek olarak kabul edilir. Embryoların uterin kavitede 
nereye yerleştirilmesi gerektiği ile ilgili kısıtlı çalışma 
vardır ve sonuçlar çelişkilidir. Yapılan çalışmaların azlığı 
ve optimal EFM hakkında net fikir birliği olmaması 
nedeniyle çalışmamızda, taze non-donor ET yapılan 
176 primer infertil hastada embryo fundus mesafesinin 
İCSİ sonuçlarına etkisine baktık.

Çalışmamızda EFM’e göre hastaları üç gruba kategorize 
ettiğimizde (EFM≤15 mm, 15-20 mm, ≥20 mm) gruplar 
arasında implantasyon, klinik gebelik ve eve bebek 
götürme oranları açısından anlamlı fark bulamadık. 
EFM≥20 mm olan grupta implantasyon ve klinik 
gebelik oranlarını daha yüksek izlememize rağmen, 
eve bebek götüme oranları EFM≤15 mm olan grupta 
en yüksekti. ET sırasında embriyonun uterin kaviteye 
yerleşim yerinin İVF başarı oranını arttırdığı ile ilgili 
yapılan ilk çalışmalar en iyi sonucun embryonun 
fundal endometrial yüzeye yakın yere bırakıldığında 
ve endometrial kontraksiyonları önlemek için fundusa 
dokunmaktan kaçınıldığında olduğunu göstermektedir 
(3). Sonraki çalışmalar ise bunu desteklememiştir, 
hatta kateterin uterin kavitenin ortasına bırakıldığı ve 
fundustan >15 mm mesafede bırakıldığında gebelik 
oranının daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar 
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mevcuttur (9, 16). Benzer şekilde üç randomize 
kontrollu çalışmayı içeren bir metaanalizde, embryolar 
uterin kavitenin orta kısmına bırakıldığında daha yüksek 
gebelik oranları tespit edilmiştir (17). Embryoları 
fundustan 10-15 mm arası mesafeye bırakmanın 
diğer seviyelere bırakmaktan daha iyi İVF sonucu 
elde edilmesine neden olduğunu gösteren çalışmalar 
mevcuttur (1, 10, 16, 19). Tiras ve ark. TA-USG eşliğinde 
ET yaptıkları 5055 vakayı aldıkları çalışmalarında ise, 
klinik gebelik ve devam eden gebelik oranının EFM 
10-20 mm arasında olduğunda daha yüksek olduğunu 
göstermişlerdir (1). Lambers ve ark. ise EFM ile 
klinik gebelik arasında ilişki olduğunu ve en yüksek 
gebelik oranının embryo fundusa en yakın olduğunda 
gerçekleştiğini bulmuşlardır (7).Yapılan çalışmalarda ET 
sırasında verilen embryo pozisyonu ile ilgili net bir görüş 
birliği olmasa da fundal transferin klinik gebelik oranını 
arttırdığı görüşü yönünde bir eğilim vardır. Cenksoy 
ve ark klinik gebeliğin embryo fundusa yakın olan 
olgularda daha yüksek olduğunu ve optimal pozisyonun 
EFM<10 mm olduğunu belirtmişlerdir (12). Spontan 
konsepsiyonların ve İVF sonrası oluşan gebeliklerin 
yaklaşık %85’inin fundusa yakın yerde olduğu 
gösterilmiştir (20). Fundal transferin İVF sonuçlarını 
iyileştirme nedeni net olarak belirlenememesine 
rağmen implantasyonla ilgili faktörlerin özellikle fundal 
endometriumda eksprese edildiği düşünülmektedir 
(7). Bu bölgede daha stabil bir endometrial aktivite 
olması ve yüksek endometrial doku kan akımının 
olması fundusta implantasyon oranının artmasına 
olanak tanır (20, 21). 409 ET transferinde yapılan bir 
çalışmada ise klinik gebelik ve implantasyon oranı ile 
embryo pozisyonu arasında ilişki gözlenmemiş, klivaj ve 
blastokist aşamasındaki ET’lerde konsepsiyona neden 
olan ve olmayan ortalama EFM aynı bulunmuştur (14). 
Çalışma dizaynlarının farklı olması, bazı çalışmalarda 
transferlerin körlemesine yapılıp transvaginal USG ile 
EFM ölçümü yapılması paradoksal sonuçlara neden 
olabilir.

Yüksek fundal ET ile ilişkili en büyük risk ektopik gebelik 
olabilmesidir (8, 18). EFM<10 mm olan transferlerin 
tubal gebelikle, >20 mm olan transferlerin ise servikal 
gebelik riskinde artışla ilişkili olabileceği düşünülmüştür 
(2, 18, 22). Friedman ve ark. 315 blastokist transferini 
aldıkları retrospektif çalışmalarında, EFM<10 mm olan 

vakaların 10-20 mm ve >20 mm olan vakalara göre 
yüksek klinik gebelik ile ilişkili olduğunu, bununla 
birlikte bu grupta ektopik gebeliğin gözlenmediğini 
bulmuşlardır (2). Başka bir çalışmada da, hastanın 
temel özellikleri, tedavi rejimi, ovaryan cevap ve 
transferle ilgili tüm değişkenleri benzer olmasına 
rağmen EFM 10-15 mm olan grupta <10 mm olan gruba 
göre yüksek klinik gebelik ve implantasyon bulunurken 
ektopik gebelik oranları benzer bulunmuştur (10). 
Çalışmamızda da benzer şekilde, EFM’e göre kategorize 
ettiğimiz hiçbir grupta ektopik gebeliğe rastlamadık.
İVF’de gebelik sonuçlarını etkileyen pek çok faktör 
vardır. İVF’den sonra gebelik şansının tahminiyle ilgili 
çalışmalar göstermiştir ki yaş, embryo sayısı ve kalitesi 
İVF’den sonra gebelik şansı için en güçlü prediktörlerdir 
(23, 24). Bu yüzden gebe kalan ve kalmayan grup 
arasında gebelik olasılığı için prognostik faktör (yaş, 
VKİ, transfer edilen embryo sayısı, transfer günü, 
embryo kalitesi, endometrail kalınlık, EFM, oosit sayısı, 
oluşan embryo sayısı, MII sayısı) olarak tanımlanan 
pek çok değişkeni de analiz ettik. Lojiistik regresyon 
analizinden sonra, alınan kofaktörlerin hiç biri 
implantasyonu predikte etmezken, diğer çalışmalara 
benzer şekilde oluşan embryo sayısı hem klinik gebelik 
hem de eve bebek götürme oranını pozitif yönde 
etkilemekteydi. EFM ise implantasyon, klinik gebelik ve 
eve bebek götürme oranını tahmin etmede etkisizdi. 
Benzer şekilde, Kovacs ve ark. EFM’nin endometrial 
kalınlık, embryo kalitesi, transfer edilen embryo 
sayısı, gonadotropin dozu ile devamlı değişken olarak 
alındığında klinik gebelik için prediktif olmadığını 
bulmuşlardır (14). Çalışmamızın aksine, Cenksoy 
ve ark., klinik gebelik şansını etkileyen diğer hasta 
özelliklerini kontrol ettikten sonra da, ET derinliğinin 
klinik gebelik başarısını etkilediğini bulmuştur (12). Yaş, 
parite, FSH, dondurulmuş/taze transfer, İVF deneme 
sayısını EFM ile kofaktör alan başka bir çalışmada ise 
EFM<10 mm olmasının implantasyon ve klinik gebelik 
oranını anlamlı olarak arttırdığı bulunmuştur (2).

Embryonun uterin kaviteye verildikten sonraki 
saniyelerde yer değiştirmesi nadir değildir (25). 
Retrospektif bir çalışmada vakaların %90’ında 
kateter az miktarda medium ile yüklendiğinde hava 
kabarcığının yerinin oynamadığı gösterilmiştir (26). Biz 
çalışmamızda embryonun yerinin oynamaması için, 
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önerilen şekilde, kateteri yüklemek için çok az miktar 
(yaklaşık toplam 10-15 µl) medium kullandık ve orta 
hızda injeksiyon hızıyla yükleme yaptık (25, 27). Hava 
kabarcıklarının %94’ünün, ayağa kalkan hastalarda 
bile, ET’den sonra hareketi olmadığı bulunmuştur 
(28). Baba ve ark. 3 boyutlu USG ile ET’den sonra 
oluşan gebeliklerin %81’inin hava kabarcığı ile aynı 
yer olduğunu tespit etmişlerdir (29). Confino ve ark. 
ise ET’den sonra hava kabarcıklarının sadece %11’inde 
hareket olmadığı söylemektedirler (30). Rovei ve ark. 
vakaların %10’unda transvaginal USG ile gözlenen hava 
kabarcığında ET’den sonra 30-60 sn içinde hafif bir 
hareket izlemişler (31). Çalışmamızda da bazı vakalarda 
hava kabarcığı muhtemel uterin kontraksiyona bağlı 
30-60 sn içinde injeksiyon alanından yavaşca yer 
değiştirdi bu yüzden belirli bir süre bekleyerek embriyo 
final pozisyonuna gelince ölçüm yaptık.

İVF tedavisi boyunca uterin kontraksiyonlar en çok hCG 
günü olur sonrasında kontraksiyon yoğunluğu azalır 
(32). Fanchin ve ark. klinik gebelik ve implantasyonun 
uterin kontraksiyon sıklığının artmasıyla azaldığını 
göstermişler (33). OPU’dan sonra progresif olarak azalan 
uterin kontraksiyonun blastokist transferini izleyen 7 
gün içinde minimal düzeyde olduğu tespit edilmiştir 
(34). Uterin kontraksiyonlar, OPU’dan sonra azaldığı 
için klivaj aşaması ve blastokist aşaması embriyoların 
ayrı ayrı değerlendirilmesi görüşü önem kazanmıştır. 
Aynı zamanda blastokistler klivaj embryolarından 
daha büyüktür ve blastokist transferi implantasyon 
aralığına daha yakın dönemde olduğu için daha az 
embryo migrasyonu beklenmektedir. Blastokist ve 
klivaj embryolarını ayrı değerlendiren 2 çalışmadan 
ilkinde fundusa yapılan blastokist transferlerinde daha 
iyi klinik sonuçlar bulunmasına karşın, ikinci çalışmada 
klinik gebelik ile EFM arasında ilişki bulunmamıştır 
(2,14). Biz çalışmamızda, hasta sayımızın kısıtlı olması 
nedeniyle blastokist ve klivaj embryolarını ayrı ayrı 
değerlendirememize rağmen multivariat regresyon 
analizinde İVF’nin klinik sonuçlarını değerlendirirken 
transfer gününü de kofaktör alarak bu etkiyi de göz 
önüne almış olduk.

Çalışmalarda fundal bölgeye implantasyonda alt ve 
orta uterin segmentlere kıyasla daha düşük abort 
oranı olduğu gözlenmiştir (35). Benzer şekilde alt 

kısma implantasyonun yüksek aborta neden olduğu 
öne sürülmüştür (36). Pacchiarotti ve ark. KFM 10-
15 mm olan grupta <10 mm olan gruba göre klinik 
gebelik ve implantasyonda anlamlı artma gözlerken 
abort açısından ise fark izlememişlerdir (10). Biz 
çalışmamızda, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, 
EFM≤15 mm olan grupta hiç abort izlemezken, en 
yüksek abortu EFM≥20 mm olan grupta izledik. Abort 
oranının EFM≥20 mm olan grupta yüksek olması, bu 
grupta implantasyon ve klinik gebelik yüksek oranda 
görülürken eve bebek götürme oranının düşük olmasını 
açıklayabilir.

LİMİTASYONLAR
Çalışmamızın ana limitasyonları retrospektif dizaynlı 
olması ve nispeten az vaka sayısıdır. Prospektif ve 
büyük vaka sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
ET sonrası başarı oranlarının klinisyenler arası değişiklik 
gösterdiği bilinmektedir (37). Çalışmamızda tek 
tecrübeli reproduktif endokrinolojistin tüm transferleri 
yapmış olması operatörden kaynaklanan transfer 
tekniğindeki potansiyel varyasyonların minimalize 
olmasını sağlamıştır. Sonuçlarımızı değerlendirirken 
İVF’in klinik sonuçlarını etkileyen yaş, VKİ gibi hasta 
karakteristikleri endometrial kalınlık ve embryo kalitesi 
gibi parametreleri dikkate almamız çalışmamızın diğer 
bir avantajıdır.

SONUÇ
İVF’de ET tedavi sonuçlarını etkileyen son derece 
önemli bir basamaktır. EFM, İCSİ sikluslarında klinik 
sonuçları anlamlı olarak etkilemiyor gibi görünse de 
EFM≤15 mm olması viabl bebek doğum şansını arttırıp 
İCSİ başarısını arttırır. Optimum EFM aralığını bulmak 
için büyük hasta katılımlı randomize kontrollu klinik 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Amaç: 2010-2016 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Çocuk Yoğun bakım Servisi’ne yatmış olan Down 
sendromlu hastaların yatış endikasyonları ile mortalite ve morbiditeye eşlik eden faktörlerin değerlendiril-
mesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2010–Aralık 2016 tarihleri arasında Çocuk Yoğun bakım ünitesine ya-
tırılan 25 Down Sendromu tanılı hasta alındı. Tüm hastaların başvuru yaşı, cinsiyet, ek anomalileri, ameliyat 
varlığı ve klinik seyirleri kaydedildi. Hastaların sistemik fizik muayeneleri yapılıp Down sendromuna ilişkin 
bulgular açısından başta kardiyovasküler sistem olmak üzere tüm sistemler ayrıntılı olarak değerlendirildi.
Bulgular: Tüm kardiyak defektler görülme oranlarına göre ventriküler septal defekt (VSD) %32, patent 
duktus arteriosus (PDA) %4, atriyal septal defekt (ASD) %12, atriyoventriküler septal defekt (AVSD) %16, 
fallot tetrolojisi (TOF) %4, mitral yetmezlik %4, triküspit atrezisi %4, mitral yetmezlik + triküspit yetmezliği 
%8 şeklinde idi. Çalışmamıza dahil ettiğimiz hastaların 15’inde (%60) pulmoner hipertansiyon tespit edildi. 
Pulmoner hipertansiyon ile mortalite arasında anlamlı bir ilişki saptandı. (p<0,05) 
Sonuç: Down sendromlu hastalar yoğun bakım ünitesine hangi tıbbi nedenle yatırılırsa yatırılsın, hastaların 
yüksek mortalite oranlarına sahip olduğunu göstermiştir. MV (mekanik ventilasyon) uygulaması, pulmoner 
hipertansiyon varlığı, levotiron kullanımı ve uzamış yatış günü mortaliteyle ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Down Sendromu; Yoğun bakım, Kalp hastalıkları

ABSTRACT
Background: The aim of this study was to evaluate the indications for hospitalization and the factors 
associated with mortality and morbidity in patients with Down syndrome who were hospitalized in the 
Erciyes University Pediatric Intensive Care Unit between 2010-2016. 
Material and Methods: 25 Patients with Down Syndrome who were admitted to the Pediatric Intensive 
Care Unit between January 2010 and December 2016 were included in the study. The age, sex, additional 
anomalies, operation status and clinical course of all patients were recorded. Systematic physical 
examinations of the patients were performed and all systems, especially the cardiovascular system, were 
evaluated in detail in terms of findings related to Down syndrome.
Results: The ratio of cardiac defects type which we detected in our patients are ventricular septal 
defect (VSD) 32%, patent ductus arteriosus (PDA) 4% and atrial septal defect (ASD) 12%, atrioventricular 
septal defect (AVSD) 16%, tetroloji of Fallot (TOF) 4%, mitral regurgitation 4%, tricuspid atresia 4%, mitral 
regurgitation + tricuspid regurgitation 8%. Pulmonary hypertension was detected in 15 (60%) of the 
patients included in our study. There was a significant relationship between pulmonary hypertension and 
mortality. (p<0,05) 
Conclusion: Patients with Down’s syndrome have been shown to have high mortality rates which are 
admitted to the intensive care unit with any medical reason. MV (mechanical ventilation) administration, 
presence of pulmonary hypertension, levothyronine use and prolonged hospitalization were associated 
with mortality.   

Keywords: Down syndrome; Intensive care; Cardiac diseases
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GİRİŞ
Down sendromu (DS) klinik özellikleri ilk kez 1866 
yılında Langdon Down tarafından tanımlanan, 
kromozomal tanısı ise ilk kez 1959 yılında Jerome 
Lejeune tarafından konulan otozomal kromozomal 
bir anomalidir. Down sendromu en sık gözlenen 
kromozomal anomali olmakla birlikte %40-60 oranında 
kardiyolojik anomalilerle birliktelik gösterir. Bu 
birliktelik yüksek morbidite ve mortaliteyle ilişkilidir 
(1-3). Down sendromlu hastalarda 21. kromozomun 
uzun kolu üzerindeki 22,2- 22,3 bantları arasındaki 
bölge doğumsal kalp hastalıklarından (DKH) sorumlu 
tutulmaktadır (4). Down sendromlu hastalarda en 
sık saptanan DKH daha çok atriyoventriküler septal 
defektler (AVSD) ve konotrunkal defektlerdir. Diğer 
taraftan tüm AVSD vakalarının da % 59-72’si DS 
olgulardır. (5). DS’lu hastalarda Fallot Tetralojisi (TOF) 
ve DORV (çift çıkımlı sağ ventrikül) gibi konoturunkal 
anomaliler sıklıkla saptanır; ancak diğer trizomilerde 
sıklıkla gözlenen hipoplastik sol kalp, trunkus arteriozus 
ve dekstrokardi anomalilerinin prevalansları da Down 
sendromunda belirgin olarak artmamıştır (4-6). Son 
yıllarda çocuk kardiyolojisi, çocuk kalp damar cerrahisi 
ve çocuk yoğun bakım alanlarındaki gelişmelerle birlikte 
kardiyolojik anomalilere erken dönemde müdahale, 
bu hastaların hem hayat sürelerini uzatmakta hem de 
yoğun bakım yatış süresini kısaltmaktadır. 

Bununla birlikte Down sendromlu hastalarda altta 
yatan kalp hastalıklarına ek olarak gastrointestinal 
sistem malformasyonları, solunum yolu problemleri ve 
immun yetmezlik gibi komorbid durumlar morbidite ve 
mortaliteyi arttıran diğer faktörlerdir. 

Bu çalışmayla 2010-2016 yılları arasında Erciyes 
Üniversitesi Çocuk Yoğun bakım Servisi’ne yatmış olan 
Down sendromlu hastaların klinik özellikleri ve bu 
özelliklerin mortalite ve morbidite üzerine olan etkisini 
değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM 
Çalışmaya Ocak 2010–Aralık 2016 tarihleri arasında 
Çocuk Yoğun bakım ünitesine yatırılan 25 Down 
Sendromu tanılı hasta alındı. Tüm hastaların başvuru 
yaşı, cinsiyet, ek anomalileri, ameliyat varlığı ve 

klinik seyirleri kaydedildi. Hastaların sistemik fizik 
muayeneleri yapılıp Down sendromuna ilişkin 
bulgular açısından başta kardiyovasküler sistem olmak 
üzere tüm sistemler ayrıntılı olarak değerlendirildi. 
Ekokardiyografik inceleme, Toshiba SSH-160 A renkli 
Doppler ekokardiyografi cihazı ile değerlendirildi. 
Hastalarda immun yetmezlik varlığını belirlemek 
için hastalardan lenfosit alt grupları ve Ig değerlerini 
gönderdik. Lenfosit alt grupları ve Ig için alınan 
kanlar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji 
Labarotuvarında çalışıldı ve hastaların yaşına uygun 
olarak değerlendirildi.  

İstatiksel analiz: İstatistiksel değerlendirmede IBM 
SPSS Statistics 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) 
programı kullanıldı. Frekans dağılımları sayı ve yüzde, 
sürekli değişkenler (ölçümler) ortalama ± standart 
sapma şeklinde değerlendirildi. Verilerin normal 
dağılıp dağılmadığı Shapiro Wilk testi yapılarak 
belirlendi. İstatistiksel değerlendirmede, ikili grupların 
karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren veriler 
için Independent Samples T-testi, normal dağılım 
göstermeyen veriler için Mann-Whitney U testi 
kullanıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında 
ki-kare testi uygulandı. Sonuçlar, anlamlılık p<0.05 
düzeyinde değerlendirildi.

BULGULAR
Hastaların 15’i (%60) kız, 10’u(%40) erkekti. (Tablo 
1) Hastaların yaş ortalamaları 24,5 ± 4,8 aydı. 
Değerlendirmeye alınan 25 hastadan 22’sine doğumsal 
kalp hastalığı tanısı konuldu. Tüm kardiyak defektler 
görülme oranlarına göre ventriküler septal defekt 
(VSD) %32, patent duktus arteriosus (PDA) %4, atriyal 
septal defekt (ASD) %12, , atriyoventriküler septal 
defekt (AVSD) %16, fallot tetrolojisi (TOF) %4, mitral 
yetmezlik %4, triküspit atrezisi %4, mitral yetmezlik + 
triküspit yetmezliği %8 şeklinde idi. Kardiak problemi 
bulunan 22 hastanın 17’sine anjio yapılarak tanıları 
kesinleştirildi. Hastaların 10’una (%40) cerrahi 
operasyon uygulandı (Tablo 1). Opere edilen hastaların 
tanılarına bakıldığında ilk sırayı 5 hasta (%50) ile VSD 
almaktaydı. Bununla birlikte mortalite ile ameliyat 
olma arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. (p= 
0.742) (Tablo 2)
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Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik verilerinin 
karşılaştırılması

PHT: Pulmoner Hipertansiyon, 
TOF: Trakea-özofageal fistül 
Değişkenler ortalama±standart sapma veya n (%) değer 
olarak tanımlanmıştır.

Çalışmamıza dahil ettiğimiz hastaların 15’inde (%60) 
pulmoner hipertansiyon tespit edildi. Pulmoner 
hipertansiyon ile mortalite arasında anlamlı bir ilişki 
saptandı. (p<0,05) Hastaların ortalama yatış günleri 
18,2 ± 16,8 idi. Yaşayan hastalarla ölen hastaların 
yatış günlerini karşılaştırdığımızda ölen hastaların yatış 
gününün (19,2 ± 12,3 gün) yaşayan hastaların ise (10,4 
± 7,2 gün) olduğu saptandı. (p<0,05) Hastalarımızın 
5’inde (%20) immun yetmezlik saptandı. Hipotiroidi 
açısından hastalarımızı değerlendirdiğimizde 
hastalarımızın 10’unun hipotiroidi tanısı mevcuttu ve 
tedavilerini almaktaydılar. Hipotiroidi açısından tedavi 
alan grupla, tiroid fonksiyonları normal olan grup 
karşılaştırıldığında tedavi alan grubun mortalitesinin 
belirgin olarak yüksek olduğunu saptadık (p<0.05). 
(Tablo 2) 

Tablo 2. Sonuçlarına göre grupların karşılaştırılması

Değişkenler ortalama±standart sapma veya n (%) değer 
olarak tanımlanmıştır.

*: Independent Sample T-test, ** χ2: ki-kare tes
MV: MEKANİK VENTİLATÖR
PHT: PULMONER HİPERTANSİYON

Eşlik eden diğer hastalıklar incelendiğinde ise bir 
hastamızda galaktozemi (%4), bir hastada subglottik 
stenoz (%4), bir hastada toksik megakolon (%4), bir 
hastada yüksek tip anal atrezi (%4), bir hastada da 
özofagus atrezisi  (%4) bulunmaktaydı.  (Tablo 1) 6 yıllık 
süreçte takip ettiğimiz 25 Down sendromlu hastamızın 
14’ü (%56) hayatını kaybetti. 

TARTIŞMA
Çalışmamızda 6 yıl boyunca yoğun bakıma yatmış 
olan DS tanısı konulmuş hastaları retrospektif olarak 
değerlendirdik.  Bilindiği üzere DS’lu çocuklarda en sık 
görülen doğumsal anomali doğumsal kalp hastalıklarıdır 
(7-9). DS ve kardiak hastalık birlikteliğine baktığımızda 
yapılan çalışmalarda ortalama %45-50’ler civarında 
bir birliktelik gözlenirken (10, 11) çalışmamızda bu 
birliktelik %88 civarındaydı. Oranlarımızın daha yüksek 
olmasını bu çalışmaların daha çok poliklinik hastaları 
üzerinde yapılması ile açıkladık. Joffre ve arkadaşları 
tarafından yapılan bir çalışmada yoğun bakıma yatırılan 
Down sendromlu hastalardaki kalp hastalığı sıklığı 
%78,8 olarak saptanmıştır (12). Buradan da anlaşılacağı 
üzere Down sendromu kalp hastalığı birlikteliği yoğun 
bakım yatışı açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. 

Yaş (ay),ort.(en düşük-en yüksek) 10 (2-237)

Cinsiyet 
     • Kız
     • Erkek

15 (%60)
10 (%40)

15 (%60)

10 (%40)

Yatış Günü 18.2±14.8

Kardiak Hastalık 22 (%88)

Anjiografik İnceleme 17 (%68)

Ek Hastalık
   • Galaktozemi
   • Subglottik Stenoz
   • Toksik Megakolon
   • Yüksek tip Anal Atrezi
   • TOF, özofagus atrezisi

1 (%4)
1 (%4)
1 (%4)
1 (%4)
1 (%4)

Mortalite 14 (%56)

PHT 15 (%60)

Ameliyat 10 (%40)

İmmun Yetmezlik 5 (%20)

Değişken SONUÇ p

ÖLEN
n=14(%56 )                 

YAŞAYAN
n=11 (%44)

MV HİKAYESİ 14 (%100) 5 (%45) <0.05 **

LEVOTİRON 
KULLANIMI 8 (%57) 2 (%18) <0.05 **

PHT 11 (%79) 4 (%36) <0.05 **

İMMUN YETMEZLİK 3 (%21) 2 (%18) 0,84 **

EK HASTALIK 6 (%45) 2 (%18) 0,77 **

KARDİAK HASTALIK 12 (%86) 10 (%91) 0,192 **

YATIŞ GÜNÜ 19,2 ± 12,3 10,4 ± 7,2 <0.05*

AMELİYAT 6 (%45) 4 (%36) 0,742**
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Yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki DS olgularda 
yaşam süresini etkileyen faktörlerin başında DKH 
gelmektedir (6, 13, 14,). Fakat bizim yaptığımız 
çalışmada ölen ve yaşayan hastaları karşılaştırdığımızda 
kardiak hastalık varlığının survival üzerine olumsuz bir 
etkisi saptanamamıştır. Bu da muhtemelen yaşayan 
hastaların kardiak patolojilerinin ölen hastalara göre 
daha iyi seyirli olmasından kaynaklanmaktadır. 

Semptomatik pulmoner hipertansiyon kardiak 
problemi bulunan DS’lu hastaların yaklaşık üçte 
birinde görülmekte olup mortaliteyle yakından 
ilişkilidir. Down sendromlularda bozulmuş endotelyal 
fonksiyon ve azalmış alveol sayısına bağlı olarak 
bu durumun görülmesi hiç de şaşırtıcı değildir (15, 
16). Bizim çalışmamızda ise yoğun bakım servisine 
yatırdığımız DS’lu hastaların %60’ında pulmoner 
hipertansiyon saptanmıştır. Yaşayan ve ölen hastalar 
karşılaştırıldığında pulmoner hipertansiyon varlığının 
mortaliteyle yakından ilişkili olduğunu belirledik. 

Down sendromlu hastalarda en sık görülen endokrin 
problemlerden birisi hipotiroididir. Çalışmamızda 10 
hastada (%40) yatıştan önce hipotiroidi saptanmış 
olup hastaların tamamı tedavi almaktaydılar. 
Literatürde bununla ilgili bir bilgi olmamakla birlikte 
bizim çalışmamızda tiroid tedavisi alan veya bir başka 
deyişle hayatının bir döneminde hipotiroidi tanısı almış 
hastalar ile tiroid fonksiyon bozukluğu bulunmayan 
hastalar mortalite açısından değerlendirildiğinde tiroid 
tedavisi alan hastaların mortalitesinin anlamlı olarak 
yüksek olduğunu saptadık. 

Sonuç olarak çalışmamız Down sendromlu hastalar 
yoğun bakım ünitesine hangi tıbbi nedenle yatırılırsa 
yatırılsın, hastaların yüksek mortalite oranlarına sahip 
olduğunu göstermiştir. MV (mekanik ventilasyon) 
uygulaması, pulmoner hipertansiyon varlığı, levotiron 
kullanımı ve uzamış yatış günü mortaliteyle ilişkili 
bulunmuştur. Özellikle levotiron kullanımıyla olan ilişki 
literatürde bulunmaması açısından önemli olup, bu 
konu hakkında daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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ÖZET
Amaç: Atriyal fibrilasyon (AF) en sık saptanan kardiyak aritmi olup tromboembolik olay oranında 5 kat artış-
la ilişkilidir. Yozgat popülasyonunda non-valvüler AF nedeniyle hastaneye başvuru sıklığı, risk faktörlerinin 
varlığı, uygulanan antikoagülan–antitrombotik tedavinin seçimi hakkında literatürde yeterli veri yoktur. Bu 
çalışmada, Yozgat ilinde yaşayan non-valvüler AF’li hastaların demografik özelliklerini, antikoagülan–antit-
rombotik tedavi seçimini ve iskemik inme gelişim riskini değerlendirmeyi amaçladık. 
Metod: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji polikliniğine başvuran 18 yaş üstü non-
valvüler AF tanılı 316 kişinin bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların bazal demografik verileri, inme 
risk faktörleri ve kullanmış oldukları antiagregan–antikoagülan tedavileri değerlendirildi. 
Bulgular: Hastaların 130’u (%41) erkek ve 186’sı (%59) kadın bireylerden oluşmaktaydı. Hastaların yaş orta-
laması 67,5±12,9 yıldı. Ortalama CHA2DS2-VASC skoru 3,2±1,3 olarak bulundu. AF’ye eşlik eden inme risk 
faktörleri sıklık sırasına göre yaş, hipertansiyon, vasküler hastalıklar, kalp yetmezliği ve diyabetes mellitus 
olarak bulundu.  
Sonuç: Hastaların büyük çoğunluğunun oral antikoagülan (OAK) kullandığı gözlenmiştir. Fakat hala azım-
sanmayacak şekilde OAK tedavisi almayan ya da eksik tedavi alan hastalarında olduğu da tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Atriyal fibrilasyon; Oral antikoagülan; Risk skorları  

ABSTRACT
Objectives: Atrial fibrillation (AF) is the most commonly detected arrhythmia and is associated with a 5-fold 
increase in thromboembolic event rate. There is insufficient data in the literature about the frequency 
of referral to the hospital due to non-valvular AF, the presence of risk factors, and the choice of applied 
anticoagulant-antithrombotic treatment in the Yozgat population. In this study, we aimed to evaluate the 
demographic characteristics, the choice of anticoagulant-antithrombotic treatment, and the risk factors for 
ischemic stroke of the patients with non-valvular AF in Yozgat province.
Methods: This was a single center retrospective study. The cases were consecutive AF patients, who 
were followed-up by the Cardiology outpatient clinic of Bozok University, Faculty of Medicine. A total of 
316 non-valvular AF patients over 18 years old, were retrospectively evaluated. Baseline demographic 
characteristics, stroke risk factors and the data of antiplatelet and anticoagulant therapy were recorded.  
Results: One-hundred-thirty (41%) of the patients were male and 186 (59%) were female. The mean age 
of the patients was 67,5±12,9 years. The mean CHA2DS2-VASC score was found to be 3.2 ± 1.3. The most 
common stroke risk factors associated with AF were; age, hypertension, vascular diseases, heart failure and 
diabetes mellitus, respectively. 
Conclusion: We report that the vast majority of patients use oral anticoagulants (OAC), but, unfortunately 
it has also been found that, there are a considerable number of patients who are still not treated or receive 
incomplete treatment.  

Keywords: Atrial fibrillation; Oral anticoagulant; Risk scores
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GİRİŞ
Atriyal fibrilasyon (AF) klinik pratikte en sık karşılaşılan 
aritmi türüdür (1). Genel popülasyonda sıklığı %1-
2’dir. Prevalansı yaşla birlikte artmakta olan bu ritim 
bozukluğunun sıklığı son yıllarda artış göstermiştir. 
AF yaşam kalitesinde bozulma, sık hastaneye 
başvuru, kalp yetersizliği, inme gibi sakatlıklara neden 
olabilen ve ölümle sonuçlanabilen heterojen bir 
hastalıktır. Çoğu zaman AF’ye eşlik eden sistemik bir 
hastalık vardır. AF’nin en önemli mortal ve morbid 
komplikasyonlarından birisi iskemik inmedir (2). Yapılan 
çalışmalarda, bu komplikasyonun tüm AF tiplerinde 
benzer sıklıkta meydana geldiği vurgulanmaktadır. 
Tedavi hedefleri konusunda fikir birliği olmamasına 
rağmen öncelikli hedefler arasında kardiyovasküler 
mortalite ve morbiditeyi azaltmak vardır. Bu da ancak 
tromboembolik olayların önlenmesi, semptomların 
azaltılarak yaşam kalitesinin artırılması, hastane 
yatışlarının azaltılması ile sağlanabilir. Antikoagülasyon; 
bütün AF tiplerinde tromboembolik komplikasyonları 
önlemede kabul edilmiş bir tedavi yöntemidir. 
Vitamin K antagonistleri (VKA) inme riskini plaseboya 
kıyasla %64 azaltır, ancak sıkı takib gerektirir. Yeni 
oral antikoagülanların (YOAK) takibi VKA’ya göre daha 
kolaydır. YOAK’lar, VKA tedavisi kadar etkili ve güvenlidir 
(3-6). CHA2DS2-VASc skoru, non-valvüler AF olan 
hastalarda tromboemboli riskini belirlemede kullanılan 
güncel skorlamadır. Bu skorlamaya göre konjestif kalp 
yetmezliği (KKY), hipertansiyon (HT), ileri yaş, diyabetes 
mellitus (DM), kadın cinsiyet, inme ve vasküler hastalık 
varlığı inme riskini belirlemede kullanılmaktadır (2,7,8).
Atriyal fibrilasyon tanı ve tedavisinde gelişmeler 
ve yenilikler olmasına rağmen Yozgat ilinde non-
valvüler AF nedeniyle hastaneye başvuru sıklığı, 
risk faktörlerinin varlığı, uygulanan antikoagülan–
antitrombotik tedavinin seçimi hakkında yeterli 
veri yoktur. Biz bu çalışmada, Bozok Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji polikliniğine başvuran 
non-valvüler AF hastalarının demografik özellikleri, 
AF tipi,  antikoagülan–antitrombotik tedavi seçimi ve 
iskemik inme gelişim riskini değerlendirmeyi amaçladık.
 
MATERYAL-METOD
Bu çalışmada, bir yıllık zaman dilimi içinde Bozok 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji 
polikliniğine başvuran 7068 bireyin dosyaları geriye 

dönük olarak incelendi. Non-valvüler AF tanılı 316 
kişi çalışmaya alındı. Ciddi romatizmal mitral kapak 
hastalığı, mekanik veya biyoprotez kalp kapağı ya da 
kalp kapak tamiri öyküsü dışındaki AF’ler non-valvüler 
AF olarak kabul edildi. Dosya kayıtları üzerinden 
hastaların yaş, cinsiyet bilgileri, sistolik kan basıncı, 
diastolik kan basıncı, AF türleri, eşlik eden hastalıklar, 
OAK kullanımı ve/veya antiagregan tedavi kullanımları, 
rutin biyokimyasal ve hematolojik parametreler ile 
transtorasik ekokardiyografi bilgilerine ulaşıldı. Tıbbi 
özgeçmişlerinde 12 derivasyonlu elektrokardiyografi 
(EKG) veya ritim holter kaydında AF olduğu belgelenen 
hastalar çalışmaya dâhil edildi. Hastaların iskemik 
inme riskinin hesaplanması için CHA2DS2-VASc skoru 
ve kanama riskinin belirlenmesi için HAS-BLED skoru 
kullanıldı. Tanı olarak hastane sisteminde AF tanısı olan 
fakat dosya ve epikriz kayıtlarında AF saptanmayan, 
CHA2DS2-VASc ve HAS-BLED skoru hesaplanamayan 
olgular yetersiz kayıt olarak kabul edildi. Valvüler 
nedenli AF, 18 yaş altındaki bireyler ve yetersiz kayıt 
bilgileri dışlanma kriteri olarak kabul edildi. 9 kişi 
yetersiz kayıt ve 213 (%3.01)  kişi valvüler nedenli AF 
nedeniyle çalışmaya dâhil edilmedi.

Klinik değişkenler
Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %40’ın 
altında olması, kalp yetersizliği olarak tanımlandı. 
Hipertansiyon, arteriyel tansiyonun iki farklı ölçümde 
sistolik >140 ve diastolik >90 mmHg olarak ölçülmesi 
veya son 6 ay içerisinde antihipertansif ilaç kullanımı 
olarak tanımlandı. Diyabet tanısı açlık kan şekeri 
değerinin ≥ 126 mg/dL olması veya son 6 ay içinde 
antidiyabetik ilaç kullanılması olarak tanımlandı. İnme 
tanısı; nörolojik fonksiyon bozukluğu ile başvuran, 
semptomları 24 saatten fazla süren hastalarda 
klinik değerlendirilme ve görüntüleme yöntemleri 
ile beyinde oluşan iskemi, kanama veya zedelenmiş 
bölgenin gösterilmiş olması olarak kabul edildi. Geçici 
iskemik atak tanısı, 24 saatten kısa süren, semptomlara 
neden olan, ölüm veya sakatlıkla sonuçlanmayan 
geçici nörolojik fonksiyon bozukluğu olarak kabul 
edildi. Koroner arter hastalığı, perkütan koroner 
girişim, geçirilmiş miyokard infarktüsü, geçirilmiş 
bypass öyküsü ve periferik arter hastalığının olması; 
vasküler hastalık varlığı olarak kabul edildi. Koroner 
arter hastalığı ise  perkütan koroner girişim, geçirilmiş 
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miyokard infarktüsü, geçirilmiş bypass öyküsü olan ve 
koroner anjiografi sonrası koroner arter hastalığı tanısı 
alanlar olarak kabul edildi. Periferik arter hastalığı 
tanısı, doppler ultrasonografi ya da periferik anjiografi 
tetkiki ile karotis, aort, iliyak ve alt extremite gibi 
damarlarda tıkayıcı arter hastalığının teyid edilmesiyle 
konuldu. Hemoglobinde 2 mg/dL düşüş, hematokritte 
yüzde 20’den daha fazla düşüş ya da en az 2 ünite kan 
transfüzyonu gerektiren kanamalar major kanama,  
tibbi müdahale gerektirmeyen kanamalar minör 
kanama olarak kabul edildi.

İnme için risk faktörlerinin tespiti 
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından 2016 
yılında güncellenmiş olan AF kılavuzunda yer alan 
CHA2DS2-VASc skoru; inme, geçici iskemik atak öyküsü 
veya yaş ≥75 için 2 puan; 65-74 arası yaş, hipertansiyon 
öyküsü, diyabet, yakın zamanda geçirilen kalp 
yetersizliği, vasküler hastalığı [miyokart enfarktüsü, 
komplike aort plağı ve geçirilmiş revaskülarizasyon, 
periferik arter hastalığına] ve kadın cinsiyet için 1’er 
puan verilerek hesaplanmıştır (9). Hipertansiyon 
(sistolik kan basıncının >160 mHg olması), anormal 
böbrek fonksiyonu (kronik diyaliz veya renal transplant 
veya serum kreatinin ≥200 mmol/L), anormal karaciğer 
fonksiyonu, inme öyküsü, kanama [önceki kanama 
öyküsü veya kanamaya yatkınlık, kanama diyatezi, 
anemi, labil International Normalized Ratio (INR)], yaş 
>65 üstü, ilaç/alkol kullanımı parametreleri puanlanarak 
HAS-BLED kanama risk skoru hesaplanmıştır. AF klinik 
sınıflaması ESC kılavuzunun tanımladığı şekilde yapılmış 
olup; kendi kendine sonlanan ve çoğunlukla 48 saatten 
kısa süren AF paroksismal olarak, kendi kendine 
sonlanmayan veya 7 gün veya daha sonraki günlerde 
kardiyoversiyon gerektiren AF persistant (ısrarcı) olarak, 
aritminin varlığı hasta ve hekim tarafından kabul edilen 
AF, kalıcı AF olarak değerlendirildi. 

İstatistiksel analiz
Sürekli değişkenler ortalama±standart sapma, kategorik 
değişkenler frekans ve yüzde şeklinde ifade edildi. 
Grupların karşılaştırılmasında sürekli değişkenler için 
t-testi, kategorik değişkenler için ki-kare testi kullanıldı. 
Analizler SPSS 18.0 Windows (SPSS Inc., Chicago,  
Illinois) programında yapıldı.p<0.05 değeri istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 
Kardiyoloji polikliniğine 01 Mart 2016- 31 Mart 
2017 tarihleri arasında başvuran 7068 bireyden 316 
(%4,4)’sı non-valvüler AF tanısıyla değerlendirmeye 
alındı. Hastalara ait klinik özellikler tromboemboli risk 
faktörleri ve tedavi seçenekleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Hastalara ait klinik özellikler, tromboemboli 
risk faktörleri ve tedavi tercihleri

SS:Standart Sapma, Vasküler hastalıklar: Koroner arter 
hastalığı, geçirilmiş miyokard infarktüsü, geçirilmiş bypass 
ve periferik arter hastalığı, aortta komplike plak, GİA:Geçici 
iskemik atak,CHA2DS2-VASc Atriyal fibrilasyonlu hastalarda 
inme risk skorlaması, HAS-BLED:Atriyal fibrilasyonlu 
hastalarda kanama risk skorlaması, ASA:Asetilsalisilik asit, 

OAK:oral antikoagülan

Değişkenler                                                                                                                  Nonvalvuler AF 
Toplam (n:316)

Yaş (yıl)                                                                                                                           67,5±12,9

Cinsiyet, Kadın (%)                                                                                                         186 (59)

Sistolik kan basıncı  (mmHg)                                                                                          128,5±28,9

Diastolik kan basıncı (mmHg)                                                                                        84,5±17,9

Hipertansiyon (%)                                                                                                           226 (72)

Kalp yetmezliği (%)                                                                                                        112 (35)

Diyabetes mellitus (%)                                                                                                    56 (18)

Vasküler hastalıklar (%)                                                                                                  129 (41)

İskemik inme (GİA dahil) (%)                                                                                        58 (18)

Hemorajik inme (%)                                                                                                        8 (2,5)

CHA2DS2-VASc skoru                                                                                                  3,23±1,3

HAS-BLED kanama risk skoru                                                                                       2,28±1,9

Atriyal fibrilasyon tipi 

Paroksismal (%)                                                                                                               18 (5,7)

Persistant (%)                                                                                                                   42 (13)

Kalıcı (%)                                                                                                                         256 (81)

Kulllanılan antiplatelet ya da 
antikoagülan tedavi

Yalnız ASA (%)                                                                                                               38 (12)

ASA +klopidogrel (%)                                                                                                     8 (2,5)

ASA +klopidogrel+ OAK (%)                                                                                         10 (3,2)

Varfarin kullanan (%)                                                                                                       139 (44)

Yeni oral antikoagülan kullanan  (%)                                                                               105 (33)

Kullanmayanlar (%)                                                                                                         16 (5,1)
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Hastaların 130’u (%41) erkek ve 186’sı (%59) kadın 
bireylerden oluşmaktaydı. Hastaların yaş ortalaması 
67,5±12,9 yıldı. AF’ye eşlik eden risk faktörleri sıklık 
sırasına göre HT (%72), vasküler hastalıklar (%41), kalp 
yetmezliği (%35) ve diyabetes mellitus (%18) olarak 
izlendi. Ortalama CHA2DS2-VASc skoru 3,23±1,37 ve 
HAS-BLED kanama risk skoru 2,28±1,9 olarak bulundu. 
CHA2DS2-VASc skoru 0 olan 20 (%6,3), CHA2DS2-VASc 
skoru 1-2 olan 56 (%18)  ve CHA2DS2-VASc skoru ≥2 
olan 240 (%76) kişi saptandı. CHA2DS2-VASc skoru 
≥1 olup oral antikoagülasyon kullanma endikasyonu 
olan 296 hastanın 10’u (%3,4) hiçbir antiplatelet ya da 
antikoagülan ilaç almıyordu. Hastaların 34’ü (%12,0) 
yalnız asetilsalisik asit kullanıyordu.  Klopidogrel ya da 
asetilsalisilik asit ile birlikte klopidogrel alanların sayısı 8 
(%2,7) kişiydi. 10 (%3,1) kişi ise üçlü antitrombotik tedavi 
(Klopidogrel, asetilsalisilik ile birlikte oral antikoagülan) 
kullanıyordu. 139 (%47) kişi VKA kullanırken; 105 (%36) 
kişi de YOAK kullanıyordu. CHA2DS2-VASc skoru 0 olan 
5 kişi herhangi bir antitrombotik tedavi almazken; 
CHA2DS2-VASc skoru 0 olmasına rağmen 15 kişi ise 
asetilsalisilik asit kullanıyordu. VKA ve YOAK kullanan 
hastaların ekokardiyografik bulguları, risk skorları ve 
laboratuvar tetkikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Varfarin veya yeni oral antikoagülan kullanan 
hastaların ekokardiyografik bulgularının, risk skorlarının ve 
laboratuvar tetkiklerinin karşılaştırılması

TARTIŞMA
Bu çalışmada kardiyoloji polikliniğine başvuran 
hastaların %4.4’nün non-valvüler AF tanısı aldığını ve 
en sık görülen AF tipinin ise persistant AF olduğunu 
tespit ettik. Non-valvüler AF hastalarının büyük 
çoğunluğunun mevcut kılavuzlara göre tromboembolik 
olay gelişim riski için çok sayıda risk faktörünü taşıdığını 
ve hastaların çoğunun CHA2DS2-VASc skorunun üçün 
üzerinde olduğunu gördük. Ayrıca hastaların %75’den 
fazlasının tromboembolik olay gelişim riskini azaltmak 
için bir OAK kullandığı görüldü. Bununla birlikte, non-
valvüler AF hastalarının azımsanmayacak bir bölümünün 
endikasyonu olmasına rağmen hiçbir OAK grubu ilaç 
kullanmadığı görülmektedir. Bu veriler merkezimize 
başvuran non-valvüler AF hastalarının takibinde; biz 
hekimlere fayda sağlayacağı kanaatindeyiz.
AF sık görülen ritim bozukluğu olup yaşlanan nüfusla 
birlikte görülme sıklığı artmaktadır (10,11). Tedavide en 
önemli hedeflerden biri tromboemboliyi önlemektir. 
Bu hedefe ulaşmak için güncel kılavuzların takip 
edilmesi elzemdir. Bugüne kadar yapılmış birçok geniş 
çaplı çalışmalarda AF’li hastalarda tromboembolizm 
kaynaklı inme ve ölümleri önlemede oral antikoagülan 
tedavinin çok etkili olduğu gösterilmiştir (12-16). 
VKA uzun zamandır bilinen ve kullanılan fakat bir 
o kadar da yan etkiler bakımından çekindiğimiz bir 
ajandır. VKA’nın farmakokinetik profili çok karışıktır. 
AF’de kılavuz önerileri doğrultusunda önerilen INR 
değerlerinin elde edilmesi ve idamesi için yoğun çaba 
gerekir. Türk toplumunda VKA kullanan hastalarda 
terapötik INR hedefine ulaşan hasta sıklığının genel 
olarak düşük bulunduğu bilinmektedir. VKA ilaçların 
bu özelliklerinden dolayı YOAK (K vitamini olmayan 
antikoagülanlar; apiksaban, dabigatran, edoksaban, 
rivaroksaban)’lar tercihen non-valvüler AF’de 
önerilmektedir. AF’de tedavi seçeneği günümüzde 
altta yatan sebebe göre değişmektedir. ValvülerAF’de 
VKA ilaçlar elimizdeki tek seçenektir. Ama non-
valvüler AF’de yeni oral antikoagülan ilaçlar VKA 
kadar etkili olup umut vaat etmektedir. Direk Faktör 
Xa inhibitörle¬rinden rivoraxaban ROCKET-AF (13), 
edoxaban ENGAGE AF çalışmasında (14), diğer bir faktör 
Xa inhibitörü olan apixaban ARISTOTLE çalışmasında 
(15) ve direkt trombin inhibitörü olan dabigatran RE-
LY çalışmasında (16) varfarinle karşılaştırılmıştır. Bu 
çalışmalarda  YOAK’lar stroktan korunmada en az 

Varfarin 
n:139

Yeni oral 
antikoagülanlar 

n:105

P 
değeri

Yaş (yıl)  66,4±10,6 70,1±8,8 <0.01

SA (mm) 36,5±3,8 36,2±4,1 0.854

SVEF (%) 62,6±5,1 61,7±5,8 0.188

SVESÇ 29,6±2,1 27,6±2,9 0.542

SVEDÇ (mm) 44,6±3,6 44,6±3,7 0.822

Hemoglobin 
(g/dL)   13,4±3,6   13,3±3,6 0.897

Beyaz küre
(x 109/L 7,7±2,8 7,3±2,1 0.768

Trombosit  
(x109/L) 196,5±90,2         195,1±78,2 0,304

Kreatinin 
(mg/dL)   0.9±0,2    0.8±0,4 0.178

CHA2DS2-VASC   3,03±1,3    3.45±3,4 <0.01

HAS-BLED 2.28±2,6  2.35±2,2 0.061

Student T-Test, p<0.05, Veriler ortalama ± standart sapma olarak 
sunuldu. SA: Sol atrium, SVEF: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, 
SVESÇ: sol ventrikül sistol sonu çap, SVEDÇ: sol ventrikül diyastol 
sonu çap,CHA2DS2-VASc:Atriyal fibrilasyonlu hastalarda inme risk 
skorlaması, HAS-BLED: Atriyal fibrilasyonlu hastalarda kanama risk 
skorlaması
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VKA kadar etkinken;   kanama komplikasyonunda  ise 
VKA’dan daha güvenilir bulunmuşlardır (13-16).

AF’de antikoagülasyon endikasyonu geçmişte CHADS2 
skoruyla be¬lirlenirken son yıllarda kılavuzlarda 
CHA2DS2-VASc skoru olarak güncellenmiştir. Toplam 
dokuz puan üzerinden değerlendirilen bu skor 
sisteminde iki ve üzeri puan olan erkek hastalarla, üç 
ve üzerinde puan olan kadınlarda mutlak OAK kullanımı 
önerilmektedir. CHA2DS2-VASc skoru erkeklerde bir, 
kadınlarda iki ise kanama riski ve hasta tercihi arasındaki 
denge sağlanarak bir OAK başlanması düşünülebilir. 
Fakat 65 yaş öncesi sadece kadın cinsiyetten bir 
puan alan hastalar dahil olmak üzere CHA2DS2-VASc 
skoru sıfır olanlara antitrombotik veya OAK kullanımı 
önerilmemektedir (9). Kılavuzlarda kanama riski HAS-
BLED skoruyla belirlenmiştir. HAS-BLED skoru yüksek 
olan hastalar antikoagülan tedavi açısından dikkatlice 
değerlendirilmelidir.

ESC 2016 AF kılavuzunda belirtildiği gibi American 
College of Cardiology (ACC)/American Heart 
Association (AHA) kılavuzları ve NICE (National Institute 
for Health and Clinical Excellence) kılavuzları da yaşı, 
diyabeti, vasküler hastalığı ve hipertansiyonu inme için 
risk faktörü olarak kabul etmiştir. Bizim verilerimizde 
AF ile en sık birliktelik gösteren inme risk faktörleri 
sırasıyla yaş, HT, vasküler hastalıklar, KKY, DM olarak 
izlendi. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki hastanelerde 
yürütülmüş RAMSES (ReAl-life Multicenter Survey 
Evaluating Stroke prevention strategies in non-valvular 
atrial fibrillation) çalışmasında, 6273 non-valvüler AF 
tanılı hastanın ortalama yaşı 69,6 ve en yaygın olan risk 
faktörü hipertansiyondu. Ayrıca ortalama CHA2DS2-
VASc puanı 3,3, HAS-BLED puanını ise 1,6 olarak 
bulmuşlardır (17). Bizim çalışmamızda da bu çalışmayla 
uyumlu olarak, olguların CHA2DS2-VASc skoru 3,2±1,3 
ve HAS-BLED skoru ise 2,2±1,9 olarak hesaplanmıştır.
Çok merkezli başka bir çalışmada ise non-valvüler AF 
saptanan olguların %40’ının VKA oral antikoagülan 
kullandığı ve bunların yalnızca %37’sinde INR 
düzeylerinin hedeflenen aralıkta bulunduğu 
bildirilmiştir (18). Çalışmamızda mutlak OAK 
kullanması gereken hastaların çok önemli bir oranının 
OAK kullandığı, fakat göz ardı edilmeyecek bir kısmının 
ise halen uygun olmayan ilaç kullandığı ya da OAK 

kullanmadığı görülmüştür. YOAK alanların miktarının 
VKA alan hasta miktarına yaklaştığı görülmektedir. 
Bizim verilerimizde YOAK tedavisi alanların yaş ve 
CHA2DS2-VASc skorunun VKA alanlardan daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Yaşlı hastalarda risk faktörlerin 
artması ile birlikte CHA2DS2-VASc skorunun yükselmesi 
bunun bir nedeni olabilir. Dahası yaşlı hastalarda okur-
yazarlık oranının düşük olması, çoklu ilaç kullanımı, 
immobiliteye neden olan bedensel ve zihinsel 
hastalıkların nispeten fazla olması nedeniyle hasta 
uyumsuzluğuna bağlı; VKA alan hastalarda INR’nin 
terapötik aralıkta tutulması zorlaşmaktadır. Bunlardan 
ötürü hekimlerin yaşlı ve CHA2DS2-VASc puanı yüksek 
olan bireylerde OAK tedavi tercihini YOAK’tan yana 
kullandığı tahmin edilebilir.
Non-valvüler AF'li 1745 hastanın analiz edildiği 
çok merkezli bir başka çalışmada non-valvüler 
AF'li hastaların sadece %40'ının OAK aldığı ve 
hastaların yaygın olarak antiplatelet tedavi kullandığı 
saptanmıştır. Dahası %17 oranında hastanın da hiçbir 
antitrombotik tedavi kullanmadığı saptanmıştır (19). 
Hâlbuki ACTIVE-W çalışması, inme için en az 1 risk 
faktörü olan AF’li hastalarda aspirin ve klopidogrelin 
birlikte kullanımının, iskemik inme önlenme etkisi 
açısından OAK’ın gerisinde kaldığını göstermiştir. 
Üstelik majör kanama riski açısından da benzer 
oldukları vurgulanmıştır (20). Bizim çalışmamızda da 
güncel kılavuzların artık tromboemboli proflaksisinde 
kullanmayı önermediği asetilsalisilik asit ya da dual 
antiplatelet tedavinin hala bir grup hastaya verildiği 
görülmektedir. CHA2DS2-VASc skoru ≥1 olup oral 
antikoagülasyon kullanma endikasyonu olan 296 
hastanın %3,3’ü hiçbir antiplatelet ya da antikoagülan 
ilaç almıyordu. Hastaların %12’si yalnız asetilsalisik asit 
kullanıyordu.  Klopidogrel ya da asetilsalisilik asit ile 
birlikte klopidogrel alanların oranı %2,7 idi. Bu oranların 
bizim çalışmamızda daha önceki çalışmalara göre daha 
düşük çıkmasını umut verici olarak değerlendirebiliriz. 

Kısıtlılıklar
Çalışmamız retrospektif bir çalışma olup hastane dosya 
kayıtlarından ulaşılabildiği kadarıyla hasta verileri 
değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan hasta sayısı 
nispeten düşüktür. Çalışmamızda yalnızca kardiyoloji 
polikliniğine ayaktan gelen olgular değerlendirilmiş 
olup başka birimlere başvuran olgular değerlendirme 
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dışı kalmıştır. Hastaların tedaviye uyumsuzluğunun 
nedenleri belirlenememiş olup benzer şekilde 
prospektif olarak tasarlanan geniş ölçekli bir çalışmanın 
Yozgat ili koşullarında irdelenmesi daha yararlı olabilir.

SONUÇ
Non-valvüler AF’li hastaların çoğunun CHA2DS2-
VASc skorunun yüksek olduğu ve bundan dolayı 
OAK kullandığı görüldü. Yeni oral antikoagülanların 
non-valvüler AF hastalarında kullanılmasıyla birlikte 
hastaların geçmiş yıllara göre daha fazla OAK kullandığı 
söylenebilir. Fakat göz ardı edilmeyecek şekilde OAK 
tedavisi almayan ya da eksik tedavi alan hastaların da 
olduğu görülmüştür. Ayrıca YOAK kullananların yaşı 
ve CHA2DS2-VASc skoru VKA kullananlara göre daha 
yüksek saptanmıştır. Yakın zaman içinde, non-valvüler 
AF’li hastalarda tromboemboli tedavisinde, VKA 
ilaçlardan YOAK’lara yüksek oranda geçiş olabileceğini 
söyleyebiliriz.

KAYNAKLAR
1. Krijthe BP, Kunst A, Benjamin EJ, Lip GY, Franco OH, Hofman A, 
et al. Projections on the number of individuals with atrial fibril-
lation in the European Union, from 2000 to 2060. EurHeart J. 
2013;34(35):2746–51.
2. Macle L, Cairns J, Leblanc K, Tsang T, Skanes A, Cox JL et al. CCS 
Atrial Fibrillation Guidelines Committee. 2016 Focused Update of 
the Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Manage-
ment of Atrial Fibrillation. Can J Cardiol. 2016 Oct;32(10):1170-85.
3. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikelboom J, OldgrenJ , 
Parekh A, et al. RE-LY Steering Committee and Investigators. Dabiga-
tran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 
2009;361(12):1139–51.
4. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, Lopes RD, Hylek EM, 
Hanna M, et al. ARISTOTLE Committees and Investigators. Apixaban 
versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 
2011;365(11):981–92.
5. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, Pan G, Singer DE, Hacke W, et al. 
ROCKET AF Investigators. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvu-
lar atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011;365(10):883–91.
6. Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, Murphy SA, Wiviott SD, 
Halperin JL, et al. ENGAGE AF-TIMI 48 Investigators. Edoxaban 
versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 
2013;369(22):2093–104.
7. Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R, Lane DA, Crijns HJ. Refining clinical 
risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in 
atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the euro 
heart survey on atrial fibrillation. Chest. 2010 Feb;137(2):263-72.
8. Camm AJ, Lip GY, De Caterina R, Savelieva I, Atar D, Hohnloser 
SH,et al. ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). 2012 

focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial 
fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the manage-
ment of atrial fibrillation. Developed with the special contribu-
tion of the European Heart Rhythm Association. EurHeart J. 2012 
Nov;33(21):2719-47.
9. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei 
B,et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibril-
lation developed in collaboration with EACTS. EurHeart J. 2016 
Oct7;37(38):2893-962. Epub 2016 Aug 27.
10. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an indepen-
dent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke. 1991; 22: 
983-8.
11. Healey JS, Connolly SJ. Atrial Fibrillation: Hypertension as a 
Causative Agent, Risk Factor for Complications, and Potential Thera-
peutic Target. Am J Cardiol. 2003; 91: 9-14.
12. Mason PK, Lake DE, DiMarco JP, Ferguson JD, Mangrum JM, 
Bilchick K,et al. Impact of the CHA2DS2-VASc score on anticoagu-
lation recommendations for atrial fibrillation. Am J Med. 2012 
Jun;125(6):603.e1-6.
13. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, Pan G, Singer DE, Hacke W,et al. 
ROCKET AF Investigators. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvu-
lar atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011 Sep 8;365(10):883-91.
14. Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, Murphy SA, Wiviott SD, Hal-
perin JL,et al. ENGAGE AF-TIMI 48 Investigators. Edoxaban versus 
warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2013 Nov 
28;369(22):2093-104.
15. Halvorsen S, Atar D, Yang H,De Caterina R, Erol C, Garcia D, et al. 
Efficacy and safety of apixaban compared with warfarin according 
to age for stroke prevention in atrial fibrillation: observations from 
the ARISTOTLE trial. Eur Heart J. 2014 Jul 21;35(28):1864-72.
16. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Reilly PA, Wallentin L. 
Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy In-
vestigators. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med. 
2010 Nov 4;363(19):1875-6.
17. Başaran Ö, Beton O, Doğan V, Tekinalp M, Aykan AÇ, et al; 
ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke prevention strategies 
in non-valvular atrialfibrillation (RAMSES study). Anatol J Cardiol.  
2016 Oct;16(10):734-41.
18. Ertas F, Eren NK, Kaya H, Aribas A, Acar G, Kanadasi M,et al. 
AFTER Investigators. The atrial fibrillation in Turkey: Epidemiologic 
Registry (AFTER). Cardiol J. 2013;20(4):447-52.
19. Kaya H, Ertas F, Koroglu B, Vatan B, Cagliyan CE, Gedik S, et al. 
Predictors of anticoagulant treatment in patients with nonvalvular 
atrial fibrillation: results from atrial fibrillation in Turkey: epidemio-
logic registry. Clin Appl Thromb Hemost. 2015;21:144–8.
20. Connolly S, PogueJ, Hart R, Pfeffer M, Hohnloser S, Chrolavicius 
S, et al. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial 
fibrillation in the Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan 
for prevention of Vascular Events (ACTIVE W): a randomised con-
trolled trial. Lancet. 2006; 367: 1903-12.

DEMİR ve ark.
Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyon

Bozok Tıp Derg 2018;8(2):15-20
Bozok Med J 2018;8(2):15-20



ÖZET
Amaç: Bu çalışma yeni doğum yapan annelerin doğum sonrası dönemde kullanmayı tercih ettiği aile plan-
laması yöntemleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma  iç Anadolu bölgesinde bir şehirde doğum ve 
çocuk hastalıkları hastanesinde doğum yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 293 kadın ile yapılmıştır. 
Veriler literatür taranarak oluşturulan anket formu ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak doğum sonu 
birinci günde toplanmıştır. İstatistik analiz paket programı ile verilerin analizi yapılmıştır. 
Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 26,5±5.6 (17–42) olup, %53,9’u ilkokul mezunu, %92.2’si ev hanımıdır.  
Yüzde 52,2’sinin ekonomik durumunun orta olduğunu ifade etmişlerdir. Gebelik öncesi %59,2’si aile plan-
laması yöntemi kullandıklarını ve en çok kullanılan yöntemin %21,5 ile rahim içi araç olduğu belirlenmiştir. 
Doğumdan sonra %37,3’ünün aile planlaması yöntemi olarak rahim içi araç kullanacağını ifade etmişlerdir.  
Sonuç: Kadınların %30’u doğumdan sonra kullanacakları aile planlanması yöntemine karar vermediklerini 
ifade etmişlerdir. Bu nedenle loğusa servislerinde çalışan hemşireler doğum sonu eğitimlerine özellikle aile 
planlaması yöntemlerini katarak karar vermeyen kadınları etkili aile planlaması yöntemlerini tercih etme-
lerine katkı sağlayabilirler

Anahtar Sözcükler: Aile planlaması; Kadın; Postpartum dönem   

ABSTRACT
Objectives: The purpose of this study was to determine the family planning methods preferred to use in 
postpartum period by mothers who have just given birth to a child. 
Material and Methods: This descriptive study was conducted with 293 women who gave birth in the 
Obstetrics and Gynecology Department of a State Hospital agreed to participate in the study. Data were 
collected by using the questionnaire prepared by reviewing the pertinent literature through the face to 
face interview technique. The data were analyzed with the statistical analysis package program.  
Results: The participants’ mean age was 26.5 ± 5.6 (17-42). Of them, 53.9% were primary school graduates, 
92.2% were housewives, 52.2% considered their economic status as moderate, and 59.2% used a family 
planning method. The most preferred method was the intrauterine device (21.5%), and 37.3% of them 
stated that they would use intrauterine devices as a family planning method after birth. 
Conclusion: Of the participating women, 30% stated that they did not decide on what family planning 
method they would use after birth. Therefore, nurses working in the puerperal services can guide women 
who have not decided yet about whether they should use a family planning method to choose an effective 
family planning method by including family planning methods in their postnatal education.  

Keywords: Famıly planning; Postpartum period; Women  
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GİRİŞ 
Doğum sonu dönemde kadınlar tekrar (erken 
dönemde) gebe kalırsa bebek ve anne sağlığı açısından 
sorunlar oluşabilir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda 
ideal doğum aralığının iki yıl olduğu belirtilmektedir (1-
3).  İki yıldan daha kısa aralıklarla yapılan doğumlarda 
preterm eylem riskini  %40 arttığı belirlenmiştir (1).  
Raneri ve ark.’nın yaptığı çalışmada doğum aralığının üç 
yıl ve daha uzun olmasının anne ve bebek için riskleri 
azalttığını saptamıştır (4).  Doğum sonu dönemde 
annenin bakımında önemli bölümlerinden biri aile 
planlanmasıdır (5). Geleneksel olarak doğum sonu aile 
planlaması (AP) için uygun zamanın doğum sonu altıncı 
hafta ziyaretleri olduğu belirtilmektedir (6). Kadın bu 
ziyaretleri kaçırdığı zaman erkenden gebe kalabilir.  Bu 
yüzden erken dönemde aile planlaması yöntemi yararlı 
olabilir.  Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalıkları Koruma ve 
Önleme Merkezide doğum sonu dönemde erken aile 
planlamasını desteklemektedir (7,8). 

Doğum sonu dönemde anne hastanede kaldığı sürece 
sağlık personeli ile çok fazla etkileşim içindedir. Aile 
planlaması danışmanlığını birçok kaynaktan alabilir.  Bu 
dönemde verilen aile planlaması eğitiminin kadınların 
yöntem kullanma oranlarını artırdığı belirlenmiştir (9). 
Doğum sonu aile planlaması hizmetlerinin etkin şekilde 
verilmesiyle anne ve çocukların sağlığını korumaya katkı 
sağlayacaktır (10) Bu nedenle kadınların hastaneden 
taburcu olmadan önce kullanacakları kontraseptif 
yönteme karar vermiş olmaları istenmeyen gebeliklerin 
önlenmesi açısından önemlidir
Bu araştırma bir devlet hastanesinde doğum yapan 
kadınların doğum sonrası dönemde kullanmayı tercih 
ettiği aile planlaması yöntemlerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM 
Bu araştırma Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanesi lohusa servisinde yatan 293 anne 
katılımıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacına ilişkin 
bilgileri içeren kısa bir açıklama yapıldıktan sonra 
çalışmaya katılmayı kabul eden bireylerden sözel ve 
yazılı izin alınmıştır ve sonra bu bireylere anket formu 
uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar 
tarafından literatüre göre hazırlanan anket formuyla 
toplanmıştır. Anket formunda, sosyo-demografik 

özellikler, obstetrik öykü ve kontraseptif yöntem bilgi 
ve kullanımına ilişkin sorular yer almaktadır. Veri 
toplama aracı uygulanmadan önce anket formunun 
anlaşılabilirliğini ve kullanılabilirliğini değerlendirmek 
amacıyla araştırmanın yapıldığı hastanede çalışma 
kapsamına alınmayan 5 kadınla ön uygulama 
yapılmıştır. Ön uygulama sonrasında anket formuna 
son şekli verilmiştir. Veriler yüz yüze görüşme tekniği 
kullanılarak toplanmıştır.

Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar 
ortamında SPSS 16.0 paket programı kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin 
değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, aritmetik ortalama 
ve standart sapma dağılımından yararlanılmıştır.

BULGULAR
Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 26.5+5.6, 
eşlerinin yaş ortalaması ise 31+6.1 olarak belirlenmiştir. 
Katılımcıların %65,9’unun ilköğretim mezunu, yarısının 
ekonomik durumunun orta olduğu, neredeyse 
tamamının (%92,2) çalışmadığı belirlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Kadınların sosyo-demografik özelliklerine 
ilişkin veriler

Sosyodemografik veriler Sayı (n) Yüzde (%)

Yaş                                  Ortalama: 26.5+ 5.6

Eşin yaşı                         Ortalama: 31+6.1

Öğrenim Durumu
   İlköğretim                      
   Ortaöğretim 
   Yükseköğretim 

193
69
31

65.9
23.5
10.6

Ekonomik Durum 
   İyi  
   Orta
   Kötü 

113
153
27

38.6
52.2
9.2

Çalışma Durumu
   Çalışan 
   Çalışmayan 

23
270

7.8
92.2

Aile Tipi
   Çakirdek aile
   Geniş aile

191
102

65.2
34.8

Yaşanan Bölge
   Kent  
   Kır 

184
109

62.8
37.2

Toplam 293 100
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Kadınların obstetrik özelliklerine ilişkin veriler tablo 2’ 
de verilmiştir. Kadınların evlenme yaşı ortalamasının 
20.1+4.3 olduğu, %80,5‘inin hayatında hiç düşük 
yapmadığı ve %85,0’ının küretaj olmadığı saptanmıştır 
(Tablo 2). 

Tablo 2. Kadınların obstetrik özelliklerine ilişkin veriler

Çalışmaya katılan kadınların %61,8’inin gebe kalmadan 
önce Aile Planlaması yöntemi kullandığı ve %64,6’sının 
kullandığı AP yöntemi gebe kalmak için bıraktıkları 
saptanmıştır (Tablo 3).

Tablo 3. Kadınların gebelik öncesi kullandıkları AP 

yöntemlerine ilişkin veriler

*n=181

Çalışmaya katılan annenlerin doğumdan önce 
%34,9’unun Rahim içi araç kullandığı ve doğumdan 
sonra %37,4’unun RİA (Rahim içi Araç) kullanmayı 
düşündüğünü ifade etmişlerdir (Tablo 4). 

Tablo 4. Annelerin Doğum Öncesi Dönemde Kullandıkları 
ve Doğum Sonu Dönemde Kullanmayı Düşündükleri Aile 
Planlaması Yöntemlerinin Dağılımı

TARTIŞMA 
Doğum sonrası ortaya çıkan gebeliklerin %50’si 
istenmeyen gebeliklerdir. Doğumdan sonra etkin aile 
planlaması yöntemlerinin kullanılmaması istenmeyen 
gebeliklerle karşılaşma riskini artıracaktır (11). Doğum 
sonrası dönemde istenmeyen gebelikleri azaltmak 
için doğum sonu erken dönemde aile planlaması 
önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada yeni doğum 
yapmış kadınların gebelikten önceki kullandıkları aile 
planlaması yöntemleri ve gebelikten sonra kullanmayı 
düşündükleri aile planlaması yöntemleri literatürle 
tartışılmıştır. 

Araştırmada aile planlaması yöntemlerinin kullanım 
durumu incelendiğinde, kadınların %61,8’inin 
gebelikten önce bir aile planlama yöntemini kullandığı 
saptanmıştır (Tablo 2). Dünyada ve Türkiye’de 
yapılan çalışmalarda üreme çağındaki kadınlar da 
aile planlaması kullanım oranlarının farklı olduğu 
görülmektedir. Dünyada kontraseptif kullanım raporu 
2015’e göre üreme çağındaki kadınlarda %64’ünün 
kontraseptif yöntem kullandığı ve gelişmekte olan 
ülkelerde bu oranın düşük ve gelişmiş olan ülkelerde 
de bu oranın yüksek olduğu belirlenmiştir (12). 
TNSA (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları)  2013 
yılı sonuçlarına göre evli kadınlarda aile planlaması 
yöntemi kullanma oranı %74 iken bu konu ile ilgili 

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%)

Evlenme yaşı                          Ortalama: 20.1+4.3

Evlilik süresi (yıl)                    Ortalama: 6.3+ 5.2

Toplam gebelik sayısı            Ortalama: 2.4+1.3

Canlı doğum sayısı                 Ortalama: 2.1+1.1

Daha önce düşük yapma durumu                             
Düşük yapan
Düşük yapmayan

57
236

19.5
80.5

Daha önce kürtaj olma durumu
Küretaj olan
Küretaj olmayan

44
249

15.0
85.0

Toplam 293 100

Aile planlaması ile ilgili veriler Sayı (n) Yüzde (%)

Gebelikten önce AP kullanma 
durumu
Aile planlaması kullanan
Aile planlaması kullanmayan

181
112

61.8
38.2

Gebelik öncesi kullanılan AP 
yönetimini bırakma nedenleri* 
Gebelik planlanması
Plansız gebe kalınması
Yönteme bağlı komplikasyon 
yaşanması
Diğer 

117
29
12

23

64.6
16.1
6.6

12.7

Toplam 293                       100

Doğum Öncesi 
Dönem

Doğum Sonu 
Dönem

Sayı  
(n)               

Yüzde 
(%) Sayı (n) Yüzde 

(%)

Rahim içi araç                   63 34.9 110 37.4

Kondom 46 25.4 38 13

Oral 
kontraseptif ilaç 21 11.6 10 3.4

Tüp ligasyon - - 24 8.2

Geri çekme 47 25.9 16 5.5

Aylık iğne/implanon 4 2.3 9 3.1

Kararsız - - 86 29.4

Toplam 293   100 293 100
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yapılan diğer çalışmalarda kadınlarda yöntem kullanma 
oranının %56 ve 78 arasında değiştiği belirlenmiştir 
(13-16). Bu çalışma sonuçlarının farklı çıkmasında 
çalışmanın yapıldığı yerlerin farklı olmasının sebep 
olabileceği düşünülmektedir. 

Annelerin doğumdan önce aile planlaması yöntemini 
bırakma nedenleri incelendiğinde %64,6’sının gebelik 
istedikleri için kullandıkları yöntemi bıraktıklarını 
ifade etmişlerdir (Tablo 3).  Bu konu ile ilgili yapılan 
çalışmalarda aile planlaması yöntemi bırakma 
ya da kullanmama oranlarının %39,2 ile %43,7 
arasında değiştiği belirlenmiştir (15,17). TNSA 2013 
verilerine göre kadınların gebe kalma isteği, bütün 
yöntem bırakma sebepleri içerisinde yüzde 34’lük 
bir paya sahiptir. Yaptığımız bu çalışmada oran diğer 
çalışmalardan yüksektir. Bunun da çalışma grubunun 
yeni doğum yapmış anneler olmasından kaynaklandığı 
düşünülebilir. 

TNSA 2013 verilerine göre geri çekme %26 oranıyla en 
fazla kullanılan etkisi sınırlı kontraseptif yöntemlerden 
birisidir. İkinci sırada modern kontraseptiflerden 
RİA (%17) gelmektedir. Araştırmamızda kadınların 
gebelikten önce (en çok mu demek istediniz?) kullandığı 
yöntemin RİA olduğu (%34,9) ve gebelikten sonra da en 
çok mu kullanmayı düşündüğü yöntemin RİA (%37,4) 
olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de bu konu ile ilgili 
yapılan diğer çalışmalarda kadınların aile planlaması 
yöntemi olarak RİA’yı tercih ettikleri belirlenmiştir (18-
19).  Bununla birlikte beş Avrupa ülkesini kapsayan 
bir çalışmada kadınların en çok kondom kullandıkları 
belirlenmiştir (20). Dünyada RİA kullanma oranın ise 
%13 olduğu belirlenmiştir (12).  Bu durum RİA’nın 
cinsel ilişkiden bağımsız olması, emzirmeye engel 
olmaması yöntem bırakıldıktan sonra doğurganlığın 
hızla geri dönüşü gibi nedenlerden dolayı kadınlar 
tarafından sık tercih edilen aile planlaması yöntemi 
olması ile açıklanabilir.  

Çalışmamızda annelerin %29,4’ü doğum sonrası 
dönemde kullanmayı düşündükleri aile planlaması 
yöntemi konusunda kararsız olduklarını ifade etmişlerdir. 
Doğum sonu dönem istenmeyen gebeliklerin oluşması 
için riskli bir dönemdir. Postpartum dönemdeki birçok 
kadının karşılanmamış aile planlaması ihtiyaçları olduğu 

ve postpartum aile planlaması ile ilgili bilgilerinin 
olmadığı belirlenmiştir (9). Doğum sonu dönemde 
verilen aile planlaması eğitiminin AP yöntem kullanımını 
artırdığı belirlenmiştir. Bu yüzden etkili aile planlaması 
yöntemlerinin kullanılması için doğum öncesi dönemde 
hizmet veren birimlerde ve doğum sonu kliniklerinde 
çalışan sağlık personeli tarafından kadınlara AP eğitimi 
verilmesi, önemini vurgulamaktadır. 

SONUÇ
Kadınların büyük çoğunluğu kullanacakları aile 
planlaması yöntemlerine doğumdan sonra karar 
verdikleri ve çoğunun rahim içi araç kullanmayı 
düşündükleri saptanmıştır. Bununla birlikte %30’luk 
önemli bir kısmın ise doğum sonu kullanacakları 
aile planlaması yöntemi hakkında kararsız oldukları 
saptanmıştır. Bu nedenle Ebe/hemşirelerin aile 
planlaması yöntemine karar veren kadınların kullanmayı 
düşündükleri yöntemler hakkında bilgilendirilmesi 
ve kadının seçtiği yönteme uygunluğunun 
değerlendirilmesi, henüz karar vermemiş olan 
kadınların ise aile planlaması yöntemlerinin etkileri ve 
yan etkileri hakkında bilgilendirmesi önerilebilir. 
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ÖZET
Amaç: Humerus proksimal uç kırığı nedeni ile proksimal humerus kilitli plağı kullanılarak ameliyat edilen 38 
hastanın kırık tipi ve yaşa göre, klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 
Yöntem: Humerus proksimal kilitli plak cerrahisi uygulanan, yaş ortalaması 45,9 (aralık 16-74) olan 38 hasta 
(26 erkek , 12 bayan) çalışmaya alındı. Çalışmada 11 hasta 60 yaş üstü (aralık 60-74), 27 hasta 60 yaş altı 
(aralık 16-57) hastadan oluşmakta idi. Hastaların hastanede kalış süresi ortalama 10.1 gün (aralık 2-46 gün) 
idi. Hastaların ortalama takip süresi 9,5 ay (aralık 4-36 ay) idi. Değerlendirmeler Constant-Murley(CM) skor-
lamasına göre yapıldı. 
Bulgular: Neer sınıflamasına göre 2 hasta tip1, 11 hasta tip2, 16 hasta tip 3 ve 9 hasta tip 4 kırık idi. Gruplara 
göre ortalama CM skoru sırasıyla 93,60/78,27/79,00/62,66 olarak bulundu. 60 yaş üstü hasta grubu CM 
skoru 65,72, 60 yaş altı CM skoru 79,74 idi. Tüm hastalarda 3 ay sonunda tam kaynama görüldü. Cerrahi 
işlemler sonrası bir hastada avasküler nekroz, bir hastada implant yetmezliği, iki hastada antibiyotik teda-
visi ve yıkama debritman ile tedavi edilen yüzeysel yumuşak doku enfeksiyonu ve iki hastada subakromiyal 
sıkışma görüldü. 
Sonuç: Hastaların kırık tipi ve fonksiyonel sonucun karşılaştırılmasın da kırık tipi arttıkça fonksiyonel sonuç-
ların azaldığı, 60 yaş altı hastaların, 60 yaş üstü hastalara göre daha iyi fonksiyonel sonuçların olduğu izlendi. 
Kilitli plak uygulamasının tekniğine uygun şekilde yapıldığında, güçlü stabilizasyon ve erken rehabilitasyona 
izin vermesi nedeniyle özellikle artan yaşlı nüfus populasyonun da iyi bir tercih olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Sözcükler: Proksimal humerus kırığı; Kilitli plak; Constant murley skorlama

ABSTRACT
Objectives: We aimed to assess the clinical and radiological results of 38 patients according to fracture type 
and age operated using a proximal humerus locking plate for humerus proximal fracture 
Method: Thirty-eight patients (26 male, 12 female) with mean age 45.9 years (range 16-74 years) who 
underwent humerus proximal locking plate surgery were included in the study. The study comprised 11 
patients above the age of 60 years (range 60-74) and 27 patients younger than 60 years (range 16-57). The 
mean duration of hospital stay for patients was 10.1 days (interval 2-46 days). The mean follow-up duration 
for patients was 9.5 months (range 4-36 months).  Assessments were made according to Constant-Murley 
(CM) scoring 
Results: According to Neer classification, 2 patients had Type 1, 11 patients had Type 2, 16 patients had Type 
3 and 9 patients had Type 4 fractures. The mean CM score according to group was 93.60/78.27/79.00/62.66. 
In the patient group above 60 years of age, the CM score was 65.72, while this was 79.74 in the group 
under 60 years of age. All patients were observed to have full union at the end of 3 months. After surgical 
procedures, one patient had avascular necrosis (AVN), one had implant failure, two patients were treated 
with antibiotic treatment and washing-debridement for surficial soft tissue infection and two patients were 
observed to have subacromial impingement.
Conclusion: Comparison of fracture types and functional results of patients observed that as the fracture 
type increased the functional results reduced and that patients under the age of 60 years had better 
functional results compared to patients above 60 years of age. When the locking plate application technique 
is applied appropriately it is a good choice for the population with increased age due to allowing strong 
stabilization and early rehabilitation.   

Keywords: Proximal humerus fracture; Locked plate fixation; Constant-Murley scoring.
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1. INTRODUCTION       
End fractures of the proximal humerus comprise nearly 
5% of all fractures (1). Together with the increase in 
the elderly patient population, the incidence of these 
fractures has increased by 15% over the last thirty years. 
This increase has also brought about complications (2). 
Due to the metaphysal structure of the proximal region 
of the humerus, it may easily fracture even with low-
energy trauma, especially in elderly patients with 
osteoporosis. Fractures in this region cause a problem 
for treatment due to difficult manipulation and 
immobilization due to the anatomy of the shoulder (1). 
Nearly 80% of proximal humerus fractures may have 
satisfactory results after conservative treatment 
(3). Additionally, with no consensus about patients 
considered for surgical treatment, different techniques 
have been defined for fragmented and dislocated 
proximal humerus fractures such as stitching, Kishner 
wires (K wires), fixation with plate-screw, intermedullar 
(IM) fixation and shoulder arthroplasty (4-7). 

After surgery, complications like screw and plate 
stripping and rebound, nonunion, avascular necrosis, 
nail migration, rotator cuff tears and shoulder 
impingement are reported. There are studies reporting 
the rates of these complications may reach 50% and 
above (8-11). 

Proximal humerus fractures are commonly 
accompanied by surrounding soft tissue injury and 
no matter which method is used good rehabilitation 
is required to increase the success of treatment. The 
first treatment method to be applied to these fractures 
is very important and should be chosen very carefully. 
It is reported that the results of revision surgery for 
proximal humerus fractures are worse than the primary 
surgical results (12). 

In this study we aimed to assess the clinical and 
radiological results of patients treated with proximal 
humerus locking plate for proximal humerus fractures 
in adult patients from January 2008 to October 2014 to 
illuminate treatment approaches for proximal humerus 
fractures. 

 

2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Study Group
This study retrospectively screened the files of 38 
patients treated with humerus proximal anatomic 
locking plate screws for diagnosis of proximal humerus 
fracture at the Cumhuriyet University Faculty of 
Medicine Orthopedics and Traumatology clinic 
between January 2008 and October 2014. Permission 
was obtained from Cumhuriyet University Faculty 
of Medicine ethics committee dated 15/01/2015 
numbered 2015-01/17.

Of 38 patients with humerus proximal locking plate 
applied 26 were male (68.4%) and 12 were female 
(31.6%). Of patients 11 were above the age of 60 years 
(range 60-74) and 27 were under 60 years (range 16-
57). The mean age of patients was 45.9 years (range 
16-74) and mean duration of hospital stay was 10.1 
days (range 2-46 days). The mean follow-up period for 
patients was 9.5 months (range 2-36 months). Etiology 
of cases was intravehicular traffic accident for 19 
patients, falls for 15 patients, and extravehicular traffic 
accident for 4 patients. Twenty-three patients had 
left humerus proximal end fracture and 15 had right 
humerus fracture.

All patients with proximal humerus fracture had 
anterior-posterior shoulder and shoulder-transthoracic 
radiography at time of application, while 14 patients 
had computed tomography taken to assess fracturing 
on the surface of the joint. Before surgery all patients 
were assessed in terms of Neer classification.  

Patients were assessed clinically according to the 
Constant-Murley (CM) scoring including pain, 
movement capacity and functional results and 
radiologically for union amount and implant position.
We made the surgical decision for our cases by 
considering rotational deformities, inability to ensure 
closed reduction, displacement of over 1 cm and 
angles above 45 degrees. 

2.2 Surgical Technique
Before surgery patients had axillary nerve sensory 
examination performed and noted. On the morning of 
the operation 1 g cefalozin sodium was administered 
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half an hour preoperatively. All patients had operation 
performed under general anesthesia, in a semi-sitting 
position on the surgical table, with standard delto-
pectoral incision after appropriate surgical preparation 
(figure1). 

Surgically, minimal soft tissue dissection was 
attempted to prevent disruption of bone nutrition as 
much as possible in patients. The main fragments of 
the bone were fixed with K-wires and after appropriate 
reduction was ensured under scopy imaging, fixation 
was completed with plate screws. Displaced major and 
minor fragments along with the tendinous structures 
were sutured around the plate with cerclage wire or 
nonabsorbable 5-0 sutures. The patients had 1 postop 
hemovac drain inserted.

 
Figure1: Fixation with deltopectoral incision plate

After the postoperative 3rd day, passive and 
isometric exercises were begun. After 1 month active 
strengthening exercises were begun. Especially in 
elderly osteoporotic patients where the bone quality 
could not be trusted, shoulder exercises were delayed 
until the 3rd week. Patients used shoulder arm slings 
for a mean of 45 days. Patients were called for follow-
up in the 1st, 3rd, 6th and 12th months. Radiology 
graphics were assessed for sufficiency of union, plate 
localization and sufficiency and avascular necrosis.

2.3 Statistical Analysis
Statistical evaluation used the SPSS program (SPSS 
statistical software 23.0 for Windows, SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA). Descriptive statistics of data are 
given as mean, median, standard deviation, minimum 
and maximum, As parametric assumptions were 
valid, (Kolmogorov-Smirnov) significance tests were 
used between two means for analysis of data. The 
independent samples t test, f test and chi-square test 
were used and significance level was taken as 0.05.
 
3. RESULTS
The mean surgical duration was found to be 100 
minutes (60-230).

When the Neer fracture type classification is examined, 
2 patients had type 1, 11 patients had type 2, 16 patients 
had type 3 and 9 patients had type 4 fractures (Table 
6). All patients had signs of union observed within 3 
months. Postoperative neurovascular complications 
were not observed.

Evaluation results on the final follow-up of patients 
found mean Constant-Murley shoulder scoring for 
pain, daily life activities, movement angle and power 
were 75.68 (range 41-100) from a total of 100 points. 
This result is accepted as good.

Table 1: Fracture Types of patients with plate fixation

One patient developed infection in the early period, 
while another patient developed infection in the 
late period. The patient with infection in the early 
period had washing and debridement performed in 
the early period and no problems were observed on 
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follow-up. The patient with late period infection had 
diabetes mellitus. The patient was treated with more 
than one washing and debridement, antibiotic spacers 
were inserted and after fracture union the plate was 
removed. 

A patient with Neer type 4 fracture dislocation 
had a avascular necrosis of the humerus head at 
the follow_up . The patient was recommended to 
have hemiarthroplasty but he did not accepted the 
treatment.

One patient with Neer type 4 fracture dislocation 
developed implant failure. The patient had bone 
grafting and revision surgery.
Two patients were radiologically identified to have 
subacromial impingement. After bone union, patients 
had plates removed with no problems observed during 
follow-up.
 

Table 2: Constant-Murley score distribution of patients 
with plate fixation

The 27 patients below the age of 60 had mean CM 
score of 79.47, while for the 11 patients above the 
age of 60 the mean CM score was calculated as 65.72. 
When the results are statistically assessed, according 
to the independent samples t test the difference in 
the variance between the groups was observed to 
be statistically significant (p<0.001). Accordingly, it is 
understood that the group means were statistically 
different. According to this result, patients under the 
age of 60 obtained better functional results.

The SPSS program was used for statistical evaluation of 
postoperative CM scores for patients with Neer type 3 
and type 4 fractures and the difference was accepted 
as significant (p=0.013). 
 
4. DISCUSSION
The increase in the elderly population together with 
developing technology is considered to have caused 
an increase in multi-fragment proximal humerus 
fractures. Based on current developments in the 
population average life span, it can be expected that 
proximal fractures will increase the hospital workload 
significantly in the future (2).

Figure2: Preop and postop x-rays of patient with Neer type 4 fracture with AVN
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According to an epidemiological study in Iceland 
from 1989 to 2008, vertebral and proximal humerus 
fractures increased in proportion with age and they 
determined that 36.7% of females above the age 
of 75 and 21% of males above this age experienced 
osteoporotic fractures (13).

As the majority of these fractures have very low 
displacement, they may be successfully treated 
with conservative methods. The aim in treatment of 
proximal humerus fractures is to obtain a pain-free and 
at the same time functional shoulder. This is linked to 
good evaluation of the age of the patient, expectations, 
medical situation, bone quality and available fixation 
techniques. For many years attempts have been made 
to develop a variety of fixation devices to treat unstable 
proximal humerus fractures. In spite of these, there is 
no common consensus for complex fractures. 
Anatomic locking plates entering routine use in 
recent years are popularly used due to ensuring 
strong fixation especially in osteoporotic patients and 
allowing early movement. The basic principle of these 
plates is anatomic compression locking. Fixed angled 
screws hold the plate to the bone. The humeral head 
allows the possibility to use screws with different 
angles (convergent and divergent). Due to the low 
profile, there is very little risk of compression (14). 
Biomechanical studies have shown that locking plates 
provide better fracture stabilization (15,16). As locking 
plates create less stress between the plate and bone 
compared to other implants they are very commonly 
used today. Additionally, these plates can also easily 
cope with even complex fractures (15,16). In our study 
were used proximal humerus locking plates produced 
by different companies. We did not encounter any 
problems related to plate design in any of our patients.
Different approaches are chosen for proximal tip 
humerus surgery. A study by Kılıç et al. did not identify 
a difference in terms of mean CM scores between the 
deltopectoral approach and the lateral deltoid split 
approach (15). Korkmaz et al. found no difference in 
CM score and in terms of function after six months 
follow-up of cases with deltopectoral or deltoid split 
approaches used (16). For all our patients we used 
the deltopectoral incision. We believe that habit and 
surgeon experience are important in the choice of 

incision for proximal humerus fracture surgery.
Though the incidence of infection rates after fixation 
with locking plates is low, it is still one of the commonly 
encountered problems. It is thought that long surgery 
duration and trauma to soft tissue increase the process 
of infection development. A 51-patient series by Egor 
et al. observed acute infection in only one patient 
(17). Gardner et al. encountered surface infection in 1 
patient (18). Moonnot et al. reported 1 patient treated 
with oral antibiotics (19). In our study we observed 
infection in 2 patients (5.2%). One of these patients 
had early period infection and was treated with one 
session of washing debridement and antibiotherapy. 
The other patient had late period infection and also 
had diabetes mellitus. This patient had several washing 
debridement sessions and antibiotic spacer used and 
after fracture union was treated with material removal.
Among the most significant complications of proximal 
humerus fractures are nonunion, avascular necrosis, 
implant failure and subacromial infringement. There 
are publications reporting the risk of avascular necrosis 
development is between 4 and 28% (20-23). Wijgman 
et al. emphasized the importance of obtaining stable 
osteosynthesis during surgery along with soft tissue 
protective surgery and tissue vascularization (21). 
Gerber et al. stated there was a direct correlation 
between bad functional result and development 
of avascular necrosis (23). Though it is known that 
functional results reduce as the number of fracture 
fragments increase and the incidence of avascular 
necrosis increases, we believe the use of anatomic 
locking plates with minimal soft tissue approach 
reduces this risk. In our study, one of our Neer type 
4 fracture patients developed AVN at the head of the 
humerus in the postoperative period. We think the 
reason for this is related to high energy trauma and 
fracture type.

Nonunion is another important complication, especially 
in 3 and 4 fragment proximal humerus fractures. 
Studies using the open reduction and locking plate 
fixation method have reported nonunion rates from 
2.7 to 8% (16,19,24,25). In our study the nonunion 
complication was not observed in any patient, and we 
think this is related to respect for soft tissue and stable 
fixation. 
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One of the most important factors in preventing 
reduction loss is ensuring inferiomedial support during 
fixation of humerus proximal fractures (18,26-28). 
In the literature, reduction loss is reported from 2.7 
to 13%. A study by Demirtaş et al. emphasized the 
importance of inferiomedial support together with 
grafting in osteoporotic patients (29). In our study, due 
to reduction loss developing in the early period in a 
Neer type 4 fracture dislocation patient, grafting and 
revision surgery were performed for treatment. On 
later follow-up the patient was not observed to have 
reduction loss problems.

If these plates are not applied with appropriate 
technique and localization, they may cause 
subacromial infringement. Especially due to lack of 
correct configuration of multiple fragment fractures, 
erroneous plate placement may cause narrowing and 
compression between the plate and acromion. In our 
study, subacromial infringement was observed in 2 
patients with plates placed proximally. After union, 
the plates were removed and the patients’ clinical 
symptoms resolved. 
Many problems may occur intraoperatively and 
postoperatively with proximal humerus fractures 
in elderly patients. Awareness of bad bone quality 
during operation may lead to the worry that fixation 
stabilization is low and may cause delays in the 
postoperative rehabilitation programs for these 
patients (30). Though studies do not perform bone 
matrix density measurements on these patients, direct 
radiography and surgical intraoperative assessments 
may be interpreted as evidence of osteoporosis. In 
some studies it is reported that age does not affect 
shoulder functionality (19). In our study, we observed 
that the functional results of patients under the age of 
60 were better compared to patients above the age of 
60 (p<0.001).

The most important factor providing good functional 
results is beginning joint mobilization early (30-31). 
All patients in our study were due to have standard 
rehabilitation programs applied; however we believe 
the recovery period of elderly patients after surgery, 
low pain tolerance and difficulties in complying with 
the program affected functional prognosis.

Figure3: Functional results of Neer Type 4 patients

Assessment of the amount of displacement of fragment 
numbers in proximal humerus fractures and of the 
joint surface is possible with conventional radiography 
the majority of the time; however it is recommended 
that computed tomography be used if radiography is 
insufficient for joint surface assessment (14,17,24). 
To prevent intraoperative surprises during surgery, 
we used computed tomography for 14 patients in our 
patient group.

When the results of our study are compared with 
the literature, there are similarities along with the 
reduction in mean CM score as fracture type and 
patient age increased. In other words, we believe the 
postoperative functional results of patients are closely 
related to fracture type and age. Though locking 
plate is an effective fixation method, we believe it is 
necessary that osteoporotic patients with increased 
fracture fragments and advanced age should be 
prepared for arthroplasty before entering surgery due 
to the negatives caused by revision surgery.
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ÖZET
Amaç: Çalışma, çocuğu KBY tanısıyla izlenen ebeveynlerin depresyon düzeyleri ve stresle başa çıkma tarz-
larının belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: 1 Aralık 2008-1 Mart 2009 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin Pediatrik Nefroloji Klinik ve 
Polikliniği’nde çocuğu KBY olan 52 ebeveyn örnekleme alınmıştır. Çalışmanın yapılması için etik kurul izni ve 
ebeveynlerden yazılı onam alınmıştır. Veri toplama aracı olarak ebeveynlerin tanıtıcı özellikleri, hastalık ve 
tedaviye ilişkin bilgilerini içeren anket formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları 
Ölçeği (SBTÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, homojenlik, korelasyon 
ve iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testleri kullanılmıştır.  
Bulgular: Çalışmada, annelerin depresyon puan ortalamaları 21.53 ± 13.82, babaların 18.83 ± 13.41 ola-
rak bulunmuştur (p>0.05). Çocuk sayısı, hastalığa ilişkin bilgi ve hastanede refakatçi kalma durumunun 
ebeveynlerin depresyon puanları üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (p<0.05). Annelerin SBTÖ’nin tüm alt 
gruplarından aldıkları puan ortalamalarının babalardan yüksek olduğu bulunmuştur (p>0.05). Çalışmada, 
annelerin çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım puanları ile depresyon puanları arasında pozitif bir iliş-
ki olduğu, babaların ise, çaresiz yaklaşım puanları ile depresyon puanları arasında pozitif bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. 
Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda, stresle etkili baş etme yöntemlerine ilişkin ebeveynlere eğitim verilme-
si, ebeveyn destek grubunun oluşturulması önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar; Ebeveyn; Depresyon; Stresle başa çıkma  

ABSTRACT
Objectives: This study has been done descriptively to determine The Ways of Coping Stresss and Levels of 
Depression of the parents who have CRF. 
Methods: A sample of 52 parents have been taken from among those who have children with CRF had 
been followed up in the Pediatric Nephrology Policlinic and Clinic of University Hospital from December 1st 
2008 to March 1st 2009. For the research, ethical committee and written consent from parents were taken. 
Several means of data collection have been used such as a questionnaire consisting of questions about 
the characteristics of parents, knowledge regarding the disease and treatment, difficulties which families 
suffered, Beck Depression Inventory (BDE), and Ways of Coping Inventory (CWI). Descriptive statistics,  
correlation, homogeneity, significance of difference between two means tests have been used for data 
analysis. 
Results: The study revealed that the depression score of the mothers and fathers had 21.53 ± 13.82, 18.83 ± 
13.41 respectively. It was determined that the depression score of the parents are affected by accompanied 
in hospital, the number of children and the knowledge of disease (p<0.05).  The study revealed that the 
subscales scores of CWI of the mothers were higher than the fathers (p>0.05). 
A positive relationship was found between depression and succumbing, hopelessness approach scores for 
the mothers and between depression and succumbing approach scores for the fathers. 
Conclusion: Finally, depending on the results of the study, it is recommended to provide education to 
parents about effective methods of coping with stress, create parent support groups. 

Keywords: Children with chronic renal failure; Parents; Depression; Coping with stresss  
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GİRİŞ
Kronik hastalıklar arasında yer alan kronik böbrek 
yetmezliği (KBY); hem dünyada hem de ülkemizde 
oldukça fazla görülen bir sağlık sorunudur (1,2). 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, United States Renal 
Data System (USRDS) 2015 kayıtlarına göre 0-19 yaş 
grubunda 2013 yılı Son Dönem Böbrek Hastalığı (SDBH) 
prevelansı milyon nüfus başına 1.981 ve aynı yıl için 
SDBH insidansı ise milyon nüfus başına 363 olarak 
belirtilmiştir (3). Ülkemizde, 2013 yılı sonu itibariyle 
SDBH prevalansı milyon nüfüs başına 870, insidansı ise 
138 olarak hesaplanmıştır (4,5). Türkiye’de 2015 yılında 
renal replasman tedavisi gerektiren son dönem kronik 
böbrek hastalığı nokta prevalansı milyon nüfus başına 
935.4 olarak saptanmıştır. Bu sayılara çocuk hastalarda 
dahil edilmiştir (5). 

KBY olan ve diyaliz tedavisi alan çocuklarda, tekrarlı 
yatışlar ve yıllar süren takipler nedeniyle hastaların 
bağımsızlıkları kısıtlanmakta, fiziksel gelişme 
problemleri, okul-arkadaş ilişkilerinde bozulma, okul 
başarısızlıkları, tedaviye uyum güçlükleri görülmektedir 
(6-9). Çocuğun benlik kavramı, baş etme biçimi, zeka 
düzeyi, fonksiyonel durumu gibi özelliklerinin yanı 
sıra, ailenin hastalığa uyumu ve desteğinin de çocuğun 
hastalığa uyumunda etkili olduğu belirtilmektedir 
(6,10,11). 

Kronik hastalık tanı ve tedavisi, büyüme-gelişme 
sürecinde bağımlı bir birey olan çocuğu olduğu kadar 
ailesini de etkilemektedir. Çocuğun kronik bir hastalığa 
sahip olması, aile üyelerinin ciddi düzeyde stres 
yaşamasına neden olmaktadır (6, 11). Aileler maddi 
giderlerin artması, tedavi sürecinin yarattığı gerginlik, 
iletişim zorlukları, aile döngüsünün bozulması, 
sosyal etkinliklerin giderek azalması ve buna bağlı 
olarak sosyal destek sistemlerinin yetersiz kalması 
gibi sorunlar ile karşılaşabilmektedirler (7,9,12,13). 
Soliday ve arkadaşları, çocuğu KBY tanısı ile izlenen 
aileler ile yaptıkları çalışmada, aile yapısı, aile ilişkileri 
ve dinamiklerinin hastalık sürecinde devam eden 
stresörler ve ailenin baş etme gücü üzerinde etkili 
olduğunu belirlemişlerdir (14).

Çocuğun kronik veya akut dönemde yaşadığı sorunlarla 
birlikte, ailesinin yaşadığı sorunların da sağlık personeli 

tarafından bilinmesi tedavi sürecinde çok önemli 
bir noktadır (1,6,15-17). Hastalık durumuna karşı 
ebeveynin gösterdiği tepkilerin hemşire tarafından 
doğru bir şekilde anlaşılması, ebeveynin duygularını 
ifade etmesine olanak sağlanması ve bu duygularla nasıl 
baş edebileceğine ilişkin yardım edilmesi önemlidir. 
Hastanede yatan çocukların aileleri ve çocuğun bakım 
hizmetini yürüten hemşireler arasındaki ilişkinin hasta 
çocuk üzerinde önemli rolü olduğu belirtilmektedir 
(6,14,16,17-20). Hasta yakınlarına ilişkin bugüne 
kadar yeterli bir çalışma yapılmamakla birlikte; hasta 
yakınlarının, hasta ile birlikte tedavi sürecine katılmaları 
kendi fiziksel, ruhsal ve toplumsal gereksinimlerine 
yeterli zaman ayıramamalarına neden olduğu 
belirtilmektedir (13,21). Bu açıdan baktığımızda; KBY 
olan hasta ve ailesine sosyal ve psikolojik yönden 
yeterli destek sağlanamamakta ve KBY izlemi yapılan 
ünitelerde ailelerin psikososyal sorunları yeterince ele 
alınmamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, çocuğu KBY tanısıyla izlenen 
ebeveynlerin depresyon düzeyleri ve stresle başa 
çıkma tarzlarının belirlenmesidir.

MATERYAL VE METOD 
Evren ve Örneklem
1 Aralık 2008-1 Mart 2009 tarihleri arasında bir 
üniversite hastanesinin Pediatrik Nefroloji Klinik ve 
Polikliniği'nde çocuğu KBY olan 52 ebeveyn örnekleme 
alınmıştır. Çalışmanın yapılması için etik kurul izni ve 
ebeveynlerden yazılı onam alınmıştır. 

Veri Toplama Formları
Veri toplama aracı olarak ebeveynlerin tanıtıcı 
özellikleri, hastalık ve tedaviye ilişkin bilgilerini içeren 
anket formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve 
Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) kullanılmıştır. 

Anket Formu
Bu formda; KBY tanısı ile izlenen çocuk ve ebeveynlerinin 
tanıtıcı özellikleri, hastalık ve tedaviye ilişkin bilgilerini 
içeren sorulara yer verilmiştir (Ek-1).

Beck Depresyon Ölçeği (BDI Beck Depression 
Inventory)
Beck tarafından 1961 yılında geliştirilen ölçek, Türkçe’ye 
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1988 yılında Hisli (1988) tarafından uyarlanmıştır. 
Depresyonda görülen bilişsel, duygusal ve güdüsel 
alanlarda ortaya çıkan belirtileri değerlendirir. 21 
maddeden oluşan ölçekte her maddedeki “a”, “b”, 
“c”, “d” şıklarından birinin seçilmesi ve işaretlenmesi 
istenmektedir. Her maddedeki şıklar 0’dan 3’e kadar 
puan alır. Bu puanların toplanması ile depresyon puanı 
elde edilir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 
(21x3) 63’tür. Toplam puanın yüksek oluşu depresyon 
düzeyinin ya da şiddetinin yüksekliğini gösterir (Ek-2) 
(22). 
Bu çalışmada BDÖ’nin Cronbach’s Alpha katsayısı  .917 
olarak saptanmıştır.

Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği  (CWI Ways of 
Coping Inventory)
Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, kişilerin genel ya da 
belirgin stres durumları ile baş etmede kullandıkları 
yolları belirleyebilmek amacıyla 1980’de Folkman 
ve Lazarus tarafından geliştirilen, ülkemizdeki ilk 
standardizasyon çalışması Siva (1991) tarafından 
gerçekleştirilen, daha sonra Şahin ve arkadaşları 
tarafından (1995) psikometrik değerlendirmeleri tekrar 
yapılan bir ölçektir. Ölçek toplam 30 maddelik, 5 ayrı alt 
gruptan oluşan, 4’lü likert tipi ve kendini değerlendirme 
niteliğindedir. Ölçeğin alt grupları ve bu gruplardaki 
maddeler şunlardır: 
   1. İyimser Yaklaşım (2,4,6,12,18)
   2. Kendine Güvenli Yaklaşım (8,10,14,16,20,23,26)
   3. Çaresiz Yaklaşım (3,7,11,19,22,25,27,28)
   4. Boyun Eğici Yaklaşım (5,13,15,17,21,24)
   5. Sosyal Destek Arama (1,9,29,30)’ dır.
Ölçeğin probleme yönelik etkili yaklaşımlar ile duygulara 
yönelik etkisiz yaklaşımlar olarak isimlendirilebilecek 
iki boyutu vardır. Probleme yönelik etkili yaklaşımlar 
“kendine güvenli”, “iyimser” yaklaşımlar ve “sosyal 
destek arama” olarak; duygulara yönelik etkisiz 
yaklaşımlar ise “çaresiz” ve “boyun eğici” yaklaşımlar 
olarak değerlendirilmektedir (23).  

Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler 
(ortalama, yüzdelik), Cronbach’s Alpha, Pearson 
Korelasyon ve homojenlik testlerine (Kolmogorov-
Smirnov ve Shapiro-Wilk) göre iki ortalama arasındaki 
farkın önemlilik testleri (Student t, One-Way Anova, 

Kruskal-Wallis Varyans Analizi, Mann-Whitney 
U testleri) kullanılmıştır.

BULGULAR
Ebeveynlerin % 54.0’ünün anne, % 48.0’inin 31-40 yaş 
grubunda, % 63.5’inin ilköğretim mezunu, % 67.3’ünün 
çekirdek ailede yaşadıkları ve % 29.0’unun 4 ve daha 
fazla çocuk sahibi oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, 
çalışmaya katılan ebeveynlerin tamamının sosyal 
güvencesinin olduğu ve %59.6’sının maddi durumlarını 
orta olarak değerlendirdikleri saptanmıştır (Tablo I). 

Tablo I. Periton Diyalizi Olan Çocukların Ebeveynlerinin 
Tanıtıcı Özellikleri

Periton diyalizi olan çocukların % 50.0’sinin 13 yaş ve 
üzeri, % 55.8’inin erkek olduğu ve % 46.4’ünün okula 
gittiği belirlenmiştir. Çocukların % 85.7’sinin SAPD 
yöntemi uyguladıkları, % 46.4’ünün tanı süresinin 5 yıl 
ve üzeri, % 50.0’sinin diyaliz süresinin 1-2 yıl olduğu 
saptanmıştır  (Tablo II). 

Tanıtıcı Özellikler S %

Görüşülen Ebeveyn
   Anne
   Baba 

28
24

54.0
46.0

Yaşı
   23-30 yaş
   31-40 yaş
   41 yaş ve üzeri 

9
25
18

17.0
48.0
35.0

Öğrenim Durumu
   Okur - yazar
   İlköğretim mezunu 
   Lise mezunu
   Üniversite ve üzeri

3
33
10
6

5.8
63.5
19.2
11.5

Aile Tipi
   Çekirdek aile
   Geniş aile

35
17

67.3
32.7

Maddi Durumu
   İyi 
   Orta
   Kötü
   Çok kötü

5
31
9
7

9.6
59.6
17.3
13.5

Toplam 52 100.0
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Tablo II. Periton Diyalizi Olan Çocukların Tanıtıcı 
Özellikleri

Çalışmaya katılan annelerin depresyon puan 
ortalamalarının babalardan daha yüksek olduğu, ancak 
aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı 
saptanmıştır (t=0.712, p=0.480). Annelerin SBTÖ’nin 
bütün alt gruplarından aldıkları puan ortalamalarının 
babalardan yüksek olduğu, ancak aralarında istatistiksel 
olarak önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir (hepsi 
için; p>0.05) (Tablo III). 

Ebeveynlerin tanıtıcı özelliklerine göre depresyon 
puan ortalamaları Tablo 4’te görülmektedir. Çalışmaya 
katılan 23-30 yaş grubunda olan, geniş ailede yaşayan 
ve maddi durumunu çok kötü olarak değerlendiren 
ebeveynlerin depresyon puan ortalamalarının diğer 
gruplardaki ebeveynlere göre yüksek olduğu, ancak 
aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı 
belirlenmiştir (sırasıyla F=0.201, p=0.818; t=-0.587, 
p=0.561, X2=6.914, p=0.075). Beş ve daha fazla çocuk 
sahibi olan, hastalığa ilişkin bilgisi olmayan ebeveynlerin 
depresyon puan ortalamalarının diğer ebeveynlerden 
yüksek olduğu ve aralarında istatistiksel olarak önemli 
bir fark olduğu belirlenmiştir (sırasıyla F=8.152, 
p=0.001, t= -3.147, p=0.012). KBY tanısı ile izlenen 
çocuğun hastane yatışlarında refakatçi olarak kalan 
babaların depresyon puan ortalamalarının annelerden 
yüksek olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak 
önemli olduğu bulunmuştur (t= -3.104, p=0.003) (Tablo 
IV).

EVGİN ve ark.
Ebeveynlerde Depresyon ve Stresle Başa Çıkma 
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Tanıtıcı Özellikler S %

Yaş
   1-6 yaş
   7-12 yaş 
   13 yaş ve üzeri 

6
8

14

21.4
28.6
50.0

Cinsiyet
   Kız   
   Erkek

12
16

44.2
55.8

Okula Devam Etme Durumu
   Okula giden         
   Okula hiç gidemeyen 
   Hastalığı nedeni ile okulu bırakan 

13
8
7

46.4
28.6
25.0

Periton Diyaliz Tipi
   SAPD (Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi)
   APD (Aletli Periton Diyalizi)

24
4

85.7
14.3

Tanı Süresi
   1-2 yıl 
   3-4 yıl 
   5 yıl ve üzeri  

8
7

13

28.6
25.0
46.4

Periton Diyaliz Süresi
   1-2 yıl 
   3-4 yıl 
   5 yıl ve üzeri 

18
5
5

0.0
25.0
25.0

Anne Baba Testler p

Mean±Sd Min.-Max. Mean±Sd Min.-Max.

Depresyon 21.53 ± 13.82 2.00 – 49.00 18.83 ± 13.41 1.00 – 48.00 0.712* 0.480

SBTÖ Alt Grupları

Kendine Güvenli 
Yaklaşım 15.53± 3.56 4.00–21.00 15.08±3.36 7.00–21.00 324.000 µ 0.824

İyimser Yaklaşım 10.42± 1.89 7.00–15.00 10.08± 2.37 6.0–15.00 307.500 µ 0.588

Çaresiz Yaklaşım 12.00 ±3.99 4.0–19.00 10.12±4.24 2.00–16.00 266.500 µ 0.200

Boyun Eğici 
Yaklaşım 9.50±3.07 3.00–15.00 9.16±3.52 1.00–14.00 334.500 µ 0.978

Sosyal Destek 
Arama 7.21±1.96 4.00–12.00 7.12±1.84 4.00–12.00 325.500 µ 0.330

* Student t testi                             µ Mann Whitney U testi

Tablo III. Ebeveynlerin Depresyon ve Stresle Baş Etme Tarzları Ölçeği Alt Grup Puan Ortalamaları  
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Tablo IV. Ebeveynlerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre 
Depresyon Puan Ortalamaları

* Student t testi                          £ Anova testi               ¥ Kruskal Wallis Varyans Analizi

Çalışmaya katılan annelerin çaresiz ve boyun eğici 
yaklaşım puanları ile depresyon puanları arasında 
pozitif yönde bir ilişki olduğu; annelerin çaresiz ve 
boyun eğici yaklaşım puanları arttıkça, depresyon 
puanlarının da arttığı belirlenmiştir (sırasıyla r = 0.421, 
p<0.05; r = 0.501, p<0.01). Yine, annelerin kendine 
güvenli ve iyimser yaklaşım puanları arasında, boyun 
eğici ve çaresiz yaklaşım puanları arasında orta 
derecede pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (sırasıyla 
r = 0.700, p<0.01; r = 0.582, p<0.01). Çalışmaya katılan 
babaların ise, kendine güvenli ve iyimser yaklaşım 
puanları arasında (r = 0.685, p<0.01) ve çaresiz yaklaşım 
ile depresyon puanları arasında orta derecede pozitif 
bir ilişki olduğu saptanmıştır (r = 0.651, p<0.01) (Tablo 
V). 

EVGİN ve ark.
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Tanıtıcı Özellikler

N DEPRESYON 
PUANI

( sdX ±  )
Testler P

Yaşı
   23-30 yaş
   31-40 yaş
   41 yaş ve üzeri 

 9
25
18

21.77 ±  8.49
19.04 ± 13.31
21.27 ± 16.24

0.201 £ 0.818

Aile tipi
   Çekirdek aile
   Geniş aile

35
17

19.54 ±  14.11
21.82 ±  12.65

-0.587* 0.561

Maddi durumu
   İyi
   Orta
   Kötü
   Çok kötü 

5
31
9
7

11.60 ±  10.66
18.54 ±  13.14
23.77 ± 16.53
29.71 ±   7.78

6.914 ¥ 0.075

Çocuk sayısı
  1-2 çocuk
  3-4 çocuk 
  5 çocuk ve üzeri 

23
20
9

13.47 ±    8.35
23.10 ±  14.68
31.44 ±  13.28

8.152 £ 0.001

Hastalığa 
İlişkin Bilgi
   Bilen
   Bilmeyen

44
8

17.79 ± 12.12
34.00 ± 13.61 -3.147* 0.012

Refakatçi 
Olarak Kalan Kişi
   Anne
   Baba

48
4

18.72 ±  12.83
39.00 ±   6.78

-3.104* 0.003

İyimser
Yaklaşım

Kendine Güvenli 
Yaklaşım

Çaresiz 
Yaklaşım

Boyun Eğici 
Yaklaşım

Sosyal Destek 
Arama Depresyon

ANNELER

İyimser Yaklaşım 1.000

Kendine Güvenli Yaklaşım 0.700** 1.000

Çaresiz Yaklaşım 0.224 0.254 1.000

Boyun Eğici Yaklaşım 0.013 0.340 0.582** 1.000

Sosyal Destek Arama 0.094 0.083 -0.081 -0.122 1.000

Depresyon -0.005 -0.074 0.501** 0.421* -0.023 1.000

BABALAR

İyimser Yaklaşım 1.000

Kendine Güvenli Yaklaşım 0.685** 1.000

Çaresiz Yaklaşım -0.286 -0.202 1.000

Boyun Eğici Yaklaşım -0.267 -0.229 0.362 1.000

Sosyal Destek Arama 0.106 0.348 -0.113 -0.204 1.000

Depresyon -0.375 -0.333 0.651** 0.276 -0.120 1.000
**  = p< 0.01    * = p<0.05  

Tablo V. Ebeveynlerin SBTÖ Alt Grup ve Depresyon Puanları Arasındaki Korelasyon 
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Kronik böbrek yetmezliği, yoğun ve uzun süreli tedaviler, 
sık hastane yatışlar, tıbbi kontroller ve evde bakım yükü 
nedeniyle aile üyelerinin günlük düzenlerini ve yaşam 
aktivitelerini bozmaktadır (24). Çocukları KBY tanısı ile 
izlenen aileler, çocuğun tedavisi ve bakımı için yapılan 
tıbbi ve diğer harcamalar (ulaşım, özel yiyecekler vb.) 
gibi nedenler ile maddi güçlükler yaşamaktadırlar (15, 
24). Bu çalışmada da, çalışmaya katılan ebeveynlerin 
tamamının sosyal güvencesi olmasına karşın, 
ebeveynlerin % 80.7’sinin çocuğun hastalığına bağlı 
maddi güçlük yaşadıkları ve % 77.0’sinin herhangi bir 
maddi destek almadıkları saptanmıştır (Tablo I). Evgin 
ve arkadaşlarının (17) KBY olan çocukların ailelerinin 
yaşadıkları güçlüklerin saptanması amacı ile yaptıkları 
çalışmada da, ailelerin çoğunun, çocuğun hastalığı ve 
tedavisi nedeniyle ulaşım ve maddi konularda sıkıntı 
yaşadıkları belirlenmiştir. 

Çalışmada periton diyalizi olan çocukların % 78.6’sının 
7 yaş ve üzeri olduğu, % 46.4’ünün okula gittiği ve % 
25.0’inin hastalık nedeniyle okulu bıraktığı belirlenmiştir 
(Tablo II). Çocukların büyük bir çoğunluğu okul çağı 
çocuklarından oluşmaktadır. Okul çağı çocukları ve 
ergenlik dönemindeki çocuklar kronik hastalıkla baş 
ederken daha fazla zorlanırlar. Sosyal hayata uyum 
sağlamaya başladığı dönemde kronik bir hastalıkla 
karşılaşmak, çocukta kısıtlanma ve engellenmelere 
neden olur ve okul - arkadaş ilişkilerini olumsuz 
etkileyebilir (8,21). KBY olan çocuklarda ve diyaliz 
tedavisi alan hastalarda fiziksel gelişme problemleri, 
okul-arkadaş ilişkileri gibi sosyal ilişkilerde bozulma, 
okul başarısızlıkları, davranış bozuklukları ve tedaviye 
uyum güçlükleri görülmektedir (17,19). 

Çocukların % 85.7’sinin SAPD yöntemi uyguladıkları 
görülmektedir (Tablo II). PD evde bakım tekniğine 
dayalı bir tedavi yöntemi olduğu için çocuk ve 
ailesinin yaşantısını daha az etkileyen, çocuğun sosyal 
gelişimine ve okula devamına izin veren, çocuğun 
ve ailenin normal hayatını yaşamasını sağlayan bir 
tedavi yöntemidir. KBY olan çocuğun evde bakımında, 
PD’nin yapılması, komplikasyonlarının izlenmesi gibi 
sorumluluklar özellikle anneye düşmektedir (25). 
Bu nedenle; evde diyaliz sorumluluğunu üstlenen 
bakım veren kişide depresyon, yorgunluk, endişe, 

aile ilişkilerinde kötüleşme ve sosyal izolasyon 
gelişebilir (13,17,25). Yapılan çalışmalarda, kronik 
hastalığın çocuk ve aile için ruhsal açıdan bir risk 
faktörü olduğu (8,10,11,13,15,16,27,28) ve kronik 
hastalığı olan çocuğa sahip olmanın ebeveynlerde 
stres ve depresyona neden olduğu belirtilmektedir 
(6,11,27-30). Araştırmada, annelerin depresyon puan 
ortalamalarının babalardan daha yüksek olduğu, ancak 
aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı 
saptanmıştır (p>0.05) (Tablo III). Çocuğun evde bakımı, 
kontrollere getirme gibi sorumluluklar, çocuğun sık sık 
hastaneye yatması ve annelerin diğer aile üyelerinden 
ve evden uzaklaşmak zorunda kalmaları, hastalık 
ve tedaviye bağlı gelişen semptomlar annelerin 
depresyon düzeylerinin yüksek olmasına neden olabilir. 
Çocukların bakımı ile yakından ilgilenen annenin görev 
ve sorumluluklarının daha fazla artmasına neden 
olan durumlardan biride, ailedeki çocuk sayısının 
fazla olmasıdır. Çalışmada beş ve daha fazla çocuk 
sahibi olan ebeveynlerin daha az sayıda çocuk sahibi 
olan ebeveynlere göre depresyon puan ortalamaları 
yüksek bulunmuş ve aralarındaki farkın istatistiksel 
açıdan önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo IV). 
Genellikle ailenin geçimi ile ilgili maddi sorumlulukları 
babalar üstlenirken, anneler daha çok evde kalmakta, 
ev dışında iş ortamı olmadığı gibi arkadaş ilişkileri de 
daha sınırlı olmakta ve gün boyu çocukların bakımını 
üstlenmek zorunda kalmaktadırlar. Annenin, uzun süre 
çocuğun bakımındaki rutinlerin dışına çıkamaması 
ve aile içinde yeterli fonksiyon görememesi sıklıkla 
depresyona neden olmaktadır (21,27,31). Yapılan bir 
çalışmada hasta çocuğun bakımının daha çok anneye 
düştüğü, babanın yardımcı rol üstlendiği ve annelerin 
babalara göre daha fazla stres yaşadıkları ve bunların 
annelerde üzüntü ve endişe yarattığı belirlenmiştir 
(31). Çalışmada, hastanede refakatçi olarak kalan 
babaların depresyon puan ortalamalarının, annelere 
göre yüksek olduğu ve aralarında istatistiksel olarak 
önemli bir fark olduğu bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 
IV). Bunun nedeni çocuk bakımının annelere yüklenmiş 
bir görev olması nedeni ile babaların çocuğun bakımına 
ilişkin sıkıntı yaşamaları ve refakatçi olarak kaldıkları 
sürede işten uzak kaldıkları için işini kaybetme ya da 
maddi ihtiyaçların karşılanması konusunda görevlerini 
yerine getirememe gibi düşünceleri olabilir. Paula ve 
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada (2008), annelerin 

EVGİN ve ark.
Ebeveynlerde Depresyon ve Stresle Başa Çıkma 

Bozok Tıp Derg 2018;8(2):33-41
Bozok Med J 2018;8(2):33-41



39

fazla yük yüklendiklerini hissettikleri ve bu yükü diğer 
aile üyeleri ile paylaşmayı denedikleri belirlenmiştir. 
Yine aynı çalışmada, anneler periton diyalizinin 
yönetimi, çocuğun beslenmesi ve bakımı gibi görevleri 
üstlendiklerini ve bu sorumluluğu paylaşma isteklerini 
babaların kabul etmediğini ifade etmişlerdir (32).

Kronik hastalığı olan bir çocuğa sahip olmanın getirdiği 
bakım yükünün yanı sıra, ebeveynlerin hastalığın 
getirdiği bilinmezliğin verdiği korku ile baş etmeleri ve 
hastalığa uyumlarının artması için hastalık hakkında 
yeterince bilgiye sahip olmaları önemlidir. Bu çalışmada 
hastalığa ilişkin bilgisi olmayan ebeveynlerin depresyon 
puan ortalamalarının bilgisi olanlara göre yüksek 
olduğu ve aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05) (Tablo IV). Bu sonucu 
destekleyici bir çalışmada da, çocuğun hastalığı ile ilgili 
olarak ailelere verilen uygun bilgilerin çocuğun günlük 
yaşamı ve çocuğun ev ortamına uyumunda, annelerin 
çocuğun hastalığına ilişkin algıları ve anne-baba ilişkileri 
üzerinde olumlu etki bıraktığı belirtilmiştir (34). Farmer 
ve arkadaşları (2004) çalışmalarında; bazı annelerin 
çocuklarının durumunun nasıl daha iyi olabileceği, 
sağlığını nasıl daha üst seviyeye getirecekleri 
hakkında bilgiye gereksinimleri olduğunu, bazılarının 
ise aile etkileşimlerinin etkinliğini nasıl daha üst 
seviyeye getirecekleri konusunda desteğe gereksinim 
duyduklarını saptamışlar (34). 
Çalışmaya katılan ebeveynlerden, annelerin SBTÖ’nin 
tüm alt gruplarındaki puan ortalamalarının babalardan 
yüksek olduğu, ancak aralarında istatistiksel olarak 
önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 
III). Ebeveynlerin % 61.6’sının baş etmede destek 
kaynaklarının olmadığı ve annelerin depresyon 
puanlarının yüksek olduğu (Tablo III) düşünüldüğünde; 
yaşanılan strese bağlı sürekli etkisiz baş etme yollarını 
kullanmaları sonucu, anneler çaresizlik ve umutsuzluk 
yaşayabilmektedirler. Bu nedenle anneler stres ve 
sıkıntılarının çözümlenmediğini fark ettiklerinde başka 
bir baş etme davranışı olarak sosyal destek arama 
yoluna başvurabilirler. Bakım verilen çocuğun devam 
eden sağlık sorunları ve sınırlı ekonomik kaynaklar 
nedeniyle KBY olan çocuğa bakım vermenin getirdiği 
zorluklar ebeveynlerin stres yaşamalarına neden 
olabilir (13,17). Bu da, ebeveynlerin enerji ve ilgilerini 
sadece hasta çocuğa yönlendirdikleri ve kendilerini 

daha az önemsemelerine neden olduğu şeklinde 
açıklanabilir. KBY olan çocuklara bakım verenlerin 
yaşam kalitelerinin araştırıldığı bir çalışmada; hasta 
çocuğun bakım yükünün, bakım verenlerin özellikle 
genel sağlık ve ruhsal sağlıkları üzerine olumsuz 
etkilerinin olduğu ve yaşam kalitelerini azalttığı ilişkisi 
bulunmuştur (14). Ailenin kronik hastalık ve bakımına 
uyum sağlayabilmesi, hem aile hem de aile dışında 
ulaşabilecekleri kaynakların varlığına bağlıdır. Bu 
nedenle, ailenin stresten etkilenmesini azaltmada, 
hastalığın neden olduğu sıkıntıların, aile üyeleri, 
sağlık personelleri, komşular, arkadaşlar ve ebeveyn 
destek grupları gibi sosyal destek sistemlerince 
paylaşılması önemlidir (6,10,12,21,32,34). Kronik 
hastalık ve beraberinde getirdiği sorunlarla baş 
etmede en önemli destek sistemi ailedir. Bazı aileler 
kronik hastalığın yarattığı stresörlerle baş etmede 
etkili yöntemler kullanırken, bazı ailelerin ise baş etme 
yöntemleri yetersiz kalmakta ve verilen tepkiler de 
değişebilmektedir (11,19,21).

Bireylerin kullandıkları baş etme yöntemleri 
depresyonun önemli bir nedeni olmakla birlikte 
depresyonun şiddetini de etkilemektedir. Yaşanılan 
bir sorun ile etkili baş etme yolları kullanıldığında, bu 
sorunun birey üzerindeki olumsuz etkileri azalacak 
ve hastalık haline gelmesi engellenebilecektir. Bu 
çalışmada da, annelerin çaresiz ve boyun eğici yaklaşım 
puanları ile depresyon puanları arasında pozitif yönde 
bir ilişki olduğu, annelerin çaresiz ve boyun eğici 
yaklaşım puanları arttıkça, depresyon puanlarının 
arttığı; babaların ise çaresiz yaklaşım ve depresyon 
puanları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu, 
babaların çaresiz yaklaşım puanları arttıkça, depresyon 
puanlarının da arttığı belirlenmiştir (Tablo V). 
Zelikovsky ve arkadaşları yaptıkları çalışmada da, KBY 
olan çocukların ebeveynlerinin baş etmeden kaçınma 
yöntemlerini daha sık kullanmaları ile depresyon 
puanlarının artmasının ilişkili olduğunu belirlemişlerdir 
(24).

Bu sonuçlar doğrultusunda, stresle etkili baş etme 
yöntemlerine ilişkin ebeveynlere eğitim verilmesi, 
ebeveyn destek grubunun oluşturulması, ebeveynlerin 
kişisel ve çevresel destek kaynaklarını tanımalarına 
ve bunları güçlendirmelerine yardım edilmesi, sosyal 
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destek sistemleri yetersiz olan ailelerin, uygun destek 
sistemlerinin (aile, akraba, komşu, arkadaş vb) harekete 
geçirilerek ailenin destek kaynaklarının artırılması 
önerilmektedir.
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ÖZET
Amaç: Obezite dünya genelinde artmaya devam eden major sağlık problemlerinden biri olarak gösterilmekte 
ve Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi küresel bir epidemi olarak belirtmektedir. Obezite tüm yaş gruplarında art-
maktadır ve birçok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Bunlar genetik, endokrin, içinde bulunulan çevre, 
davranış biçimi, metabolizma, sosyoekonomik düzey gibi faktörlerdir. Obezite; hem fiziksel hem de psiki-
yatrik birçok komplikasyona neden olmaktadır. Bu çalışma ile obez çocuklarda yaşam kalitesi,  depresyon 
belirtileri ve bunlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmaya Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran vücut 
kitle indeksi (VKİ) persantili %95’in üzerinde olan, obeziteye sebep olacak ek hastalığı ve ilaç kullanımı olma-
yan 50 obez çocuk ve 50 sağlıklı çocuk dahil edilmiştir. Deneklere Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) 
ve Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) uygulanmıştır.
Bulgular: Obez grupta 30 kız ve 20 erkek çalışmaya dahil edilmiş olup ortalama yaş 11,72±2,71 yıl, ortalama 
VKİ persantili %96,2±0.61 idi. Kontrol grubunda ise 28 kız 22 erkek olup ortalama yaş 11,76±2,91 yıl, ortala-
ma VKİ persantili %62±5.421 idi. ÇİYKÖ toplam skoru, fiziksel işlevsellik ve psikososyal işlevsellik skorları obez 
grupta kontrol grubuna göre daha düşüktü ve istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı farklılık bulun-
makta idi. Çocuklar için depresyon ölçeği obez grupta ortalama 16.7±9.09, kontrol grubunda 8±3.51 idi. İki 
grubun da ortalaması depresyon sınırının altında idi ancak obez grubun ortalaması ÇDÖ eşik değerine yakın 
idi. Obez kızların %15.2’si, obez erkeklerin %10.4’ü eşik değerin üzerinde idi ve cinsiyetler arasındaki bu fark 
istatistiksel olarak anlamlı değildi.  
Tartışma: Depresyon ve yaşam kalitesi düşüklüğü  obez çocuklarda daha yaygındır. Çocukluk çağında obezi-
teyi önlemek yaşam kalitesinin artması ve psikiyatrik açıdan sağlıklı bireylerin yetişmesi için de son derece 
önemlidir

Anahtar Sözcükler: Çocuk; Depresyon; Obezite; Yaşam kalitesi

ABSTRACT
Aim: Obesity is considered as one of the major health problems that continue to increase worldwide and 
the World Health Organization defines obesity as a global epidemics. Obesity is increasing in all age groups 
and can progress depending on many reasons. These are factors such as genetics, endocrine, environment, 
behavior pattern, metabolism, socioeconomic level. Obesity leads to many complications, both physically 
and psychiatrically. This study aims to evaluate the quality of life and depression indications and the 
relationship therebetween.  
Material and Methods: The study enrolled 50 healthy children and 50 obese children who applied to Bozok 
University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, had BMI percentile over 95%, and do not have 
comorbidities to cause obesity and using any medicine. The Quality of Life Scale for Children (QoL-C) and 
Depression Scale for Children (CES-DC) were applied to the study subjects.
Results: Thirty girls and twenty boys were included in the study in obese group, wherein age average is 
11.72±2.71, average body mass index (BMI) percentile is 96.2±0.61%. However, 28 girls and 22 boys were 
included in the control group, wherein age average is 11.76±2.91 and average BMI percentile is 62±5.421%. 
QoL-C total score, physical functioning and psycho-social functioning scores were lower in obese group 
compared to the control group and there was a statistically significant difference between both groups. 
Depression scale for children was 16.7 ± 9.09 on average in the obese group while it was 8±3.51 on average 
in the control group. The average of both groups was below the depression limit, but the average of the 
obese group was close to CES-DC cut-off value. 15.2% of the obese girls and 10.4% of the obese boys were 
above the cut-off value, wherein the difference between the sexes was not statistically significant. 
Conclusion: Depression and poor quality of life are more common in obese children. Prevention of obesity in 
childhood is vital in order to increase the quality of life and raise healthy individuals psychiatrically.  

Keywords: Child; Depression; Obesity; Quality of life
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GİRİŞ
Obezite, enerji alımı ve kullanımı arasında ki  
dengesizlik sonucu, vücut yağ kitlesinin artması olarak 
tanımlanmaktadır (1). Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) 
göre obezite, (2) global bir epidemidir. Obezite bir 
çok nedene bağlı olarak gelişmektedir. Bunlar genetik 
faktörler, içinde bulunulan çevre, davranış biçimi, 
metabolizma, sosyoekonomik düzey gibi birçok 
faktördür.

Vücut kitle indeksi (VKİ) beslenme durumunu gösteren 
ve obezitenin değerlendirilmesinde kullanılan oldukça 
objektif bir ölçüttür. Kolay hesaplanabilir ve klinik 
değerlendirmede deri altı ve toplam vücut yağının iyi 
bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. BMI persantil 
çizelgesinin %85-95 aralığı kilolu, %95 ve üzeri ise obez 
olarak tanımlanmaktadır (2-3).

Obezitenin başlıca komplikasyonları ise; hipertansiyon, 
kardiyovasküler hastalık, diyabet, dislipidemi, 
nonalkolik steatohepatit, ortopedik ve psikiyatrik 
bozukluklar olarak sayılabilir (4). Obez kişilerde 
yaşam süresinin kısaldığı, erişkin yaşamında obez 
olanların çoğunun çocukluk çağında da obez olduğu 
bilinmektedir(5). Bu nedenle obeziteden korunma ve 
tedavi giderek önem kazanmaktadır (6). 
Bu çalışmada; 8-18 yaş arası obezite tanısı alan 
çocukluklarda depresyon ve yaşam kalitesi düzeylerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
 
YÖNTEM
Katılımcılar ve İşlem
Çalışmaya Ağustos 2016- Aralık 2016 tarihleri arasında 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine herhangi 
bir şikayet ile gelen, 8-18 yaş arası 50 obez çocuk ve 
ailesi ile kontrol grubu olarak 50 tane 8-18 yaş arası 
normal kilolu çocuk ve ailesi dahil edilmiştir. İletişim 
kurulamayan, ankete katılmak istemeyen, ek kronik 
hastalığı olanlar, obeziteye neden olacak ilaç kullanımı 
olanlar çalışmamıza dahil edilmemiştir. Çalışmaya dahil 
edilen olgulara, çalışma hakkında bilgi verilmiştir ve 
onayları alınmıştır. Obez olguların ve kontrol grubunun 
yaşı, kilosu, boyu, VKİ ve VKİ persantili kayıt edilmiştir. 
Kontrol grubuna, obez olgulara ve ailelerine; Çocuklar 
için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKO) Formu (8-12 yaş), 
ÇİYKO Ebeveyn Formu (8-12 yaş), ÇİYKO Ergen Formu 

(13-18 yaş), ÇİYKO Ebeveyn Formu (13-18 yaş) ölçekleri 
yaşına uygun olarak verildi, ayrıca her iki gruba Çocuklar 
için Depresyon Ölçeği uygulandı. 

Araç ve Gereçler
Çocuk Depresyon Ölçeği (ÇDÖ): Kovacks tarafından 
1985 yılında geliştirilmiştir. Geçerlik ve güvenilirlik 
çalışması Öy B. tarafından 1991 yılında yapılmış olan 
bir tarama ölçeğidir (7). Ölçek toplam 27 maddeden 
oluşmaktadır. Her maddede çocuğun son iki haftasını 
değerlendirerek, aralarından seçim yapacağı üç cümle 
bulunmaktadır. Her cümle seti çocukluk depresyonunun 
belirtilerine ilişkin ifadeler içermektedir (örneğin, uyku 
ve iştah problemleri, disfori gibi ). Verilen cevaplara 0 
ile 2 arasında değişen puanlar verilmektedir. Ölçekten 
alınabilecek en yüksek puan 54'tür. Toplam puanın 
yüksek olması depresyon düzeyinin ya da şiddetinin 
yüksekliğini göstermektedir. Ölçeğin eşik değeri 19'dur 
(8-9).

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) : Varni ve 
ark. (10) tarafından 2-18 yaşları arasındaki çocuk ve 
ergenlerin sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini ölçebilmek 
amacıyla 1999 yılında geliştirilmiş olan bir yaşam 
kalitesi ölçeğidir. ÇİYKO, 2-4, 5-7, 8-12, 13-18 yaşları 
arasındaki çocuk ya da ergenler için ebeveyn formu ve 
5-7, 8- 12, 13-18 yaşları arasındaki çocuk ya da ergenler 
için öz bildirim formu olmak üzere toplam 7 formdan 
oluşmaktadır. Bu ölçek, çocuk ve ergenlerin son bir 
ayını sorgulamaktadır. ÇİYKÖ, fiziksel sağlık, duygusal 
işlevsellik, sosyal işlevsellik ve okul işlevselliği alanlarını 
sorgulayan 23 maddeden oluşmaktadır. Puanlama 3 
alanda yapılmaktadır. İlk olarak ölçek toplam puanı 
(ÖTP), ikinci olarak fiziksel sağlık toplam puanı (FSTP), 
üçüncü olarak duygusal, sosyal ve okul işlevselliğini 
değerlendiren madde puanlarının hesaplanmasından 
oluşan psikososyal sağlık toplam puanı (PSTP) 
hesaplanmaktadır. Sonuçta ÇİYKÖ toplam puanı ne 
kadar yüksek ise, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi de o kadar 
iyi algılanmaktadır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği 
Memik ve ark. (11) tarafından yapılmıştır.
 
BULGULAR
Çalışmaya 50 obez, 50 normal kilolu olgu dahil edildi. 
Çocukların yaşları 8 ve 18 arasında değişmekte olup, 
obez grup yaş ortalaması 11,72±2,71, kontrol grubu 
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11,76±2,91 yıldır. Obez grupta VKİ persantil ortalaması 
%96,2±0.61, kontrol grubunun ise VKİ persantil 
ortalaması %62±5,421’ di. Çalışmaya dahil edilen obez 
olguların 30 tanesi (%60) kız, 20 tanesi (%40) erkek, 
kontrol gurubunun  26 tanesi (%52) kız, 24 tanesi (%48) 
erkek idi (Tablo 1). Çalışmada kullanılan tüm anketler 
olgular ve ebeveynleri tarafından  doldurulmuştur. 

Tablo 1. Çalışmaya Dahil Edilen Olguların Yaş, BMI ve 

Cinsiyetleri

ÇDÖ’den alınan ortalama puan obez grupta 16.7 ± 9.09, 
kontrol grubunda 8±3.51  puan olarak bulunmuştur. 
Obez grup ile kontrol grubu arasında ÇDÖ sonuçları 
karşılaştırıldığında anlamlı derecede istatistiksel 
fark bulunmuştur (p<0,01) (Tablo 2). Cinsiyete göre 
değerlendirildiğinde, kız ve erkek obez çocuklar 
arasında depresyon puanı açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p=0,3). Yaş 
gruplarına göre değerlendirildiğinde, 8-12 yaş arası 
ile 13-18 yaş arasında depresyon puanı açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır 
(p=0,7).

Tablo 2. Çocuk Depresyon Ölçeği Sonucu Karşılaştırması

ÇİYKO çocuk formu sonuçları obez grup ile kontrol grubu 
arasında karşılaştırıldığında; fiziksel işlevsellik toplam 
puanı için obez grubun puan ortalaması 56,57±19,76, 
kontrol grubun puan ortalaması 81,92±5,27 olarak 
hesaplanmıştır ve iki grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p=<0,01) (Tablo 
3). Psikososyal İşlevsellik bölümünde obez grubun 
puan ortalaması 207.9±23.61, kontrol grubun puan 
ortalaması 246±22.99 olarak hesaplanmıştır ve iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 
(p=<0,01) (Tablo 4).  Ölçek toplam puanları obez 
olgu grubunda 524.08±140.315, kontrol grubunda 
da 657.41±40.97 olarak hesaplanmıştır ve iki grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 
(p=<0,01) (Tablo 5).

Tablo 3. ÇİYKO Fiziksel İşlevsellik Puanı Karşılaştırılması

Tablo 4. ÇİYKO Psikososyal İşlevsellik Puanı Karşılaştırılması

Tablo 5. ÇİYKO Toplam Puan Karşılaştırılması

ÇİYKÖ ebeveyn formu sonuçları obez grup ile kontrol 
grubu arasında karşılaştırıldığında; fiziksel işlevsellik 
toplam puanında obez grubun puan ortalaması 
64.11±18.051, kontrol grubun puan ortalaması 
81.83±7.55 olarak hesaplanmıştır ve iki grup arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p=<0,01) 
(Tablo 4). Psikososyal İşlevsellik bölümü için obez 
grubun puan ortalaması 195.5±59.82, kontrol grubun 
puan ortalaması 245.4±18.78 olarak hesaplanmıştır 
ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmaktadır (p=<0,01) (Tablo 5).

OBEZ GRUP KONTROL GRUBU

YAŞ ARALIĞI 11,72±2,71 11,76±2,91

BMI %96,2±0.61 %62±5,421

CİNSİYET (KIZ) 30 (%60) 26 (%52)

(ERKEK) 20 (%40) 24 (%48)

GRUP Olgu 
Sayısı

Test 
Ortalaması

Standart 
Sapma

P

OBEZ 50 16.7 9.09
<0,001

 KONTROL 50 8,00 3,51092

GRUP Olgu 
Sayısı

Test 
Ortalaması

Standart 
Sapma

P

OBEZ 50 524,0865 140,31510
<0,001

 KONTROL 50 657,4195 40,97526

GRUP Olgu 
Sayısı

Test 
Ortalaması

Standart 
Sapma P

OBEZ 50 56,5725 19,76958

<0,001

KONTROL 50 81,9200 5,27156

OBEZ 
EBEVEYN 50 64,1115 18,05132

KONTROL 
GRUBU 
EBEVEYN

50 81,8370 7,55975

GRUP Olgu 
Sayısı

Test 
Ortalaması

Standart 
Sapma P

OBEZ 50 207,9000 58,46759

<0,001

KONTROL 50 246,0000 22,99068

OBEZ 
EBEVEYN 50 195,5000 59,82329

KONTROL 
GRUBU 
EBEVEYN

50 245,4000 18,78558
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TARTIŞMA
Obezite tüm yaşlarda gittikçe artan ciddi bir 
sağlık sorunudur ve obezite hem fiziksel, hem de 
psikiyatrik komplikasyonlara yol açmaktadır. Bu 
çalışmamızda Obezitenin çocuklarda yaşam kalitesi 
ve ruh sağlığı üzerine etkisini araştırdık. Obezite ile 
depresyon arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışma 
bulunmaktadır. Çalışmamızda obez olguların çocuk 
depresyon ölçeği ortalaması ‘16,9’ iken  kontrol 
grubunun çocuk depresyon ölçeği ortalaması ‘8’ 
olarak bulunmuştur ve bu iki değer arasında anlamlı 
derecede farklılık bulunmaktadır. Her ne kadar obez 
grubun ortalaması eşik değerinin altında olsa da, 
ortalama değerlerinin eşik değerine yakın olması obez 
çocukların depresyona, normal kilolu çocuklara göre 
daha yatkın olduğunu düşündürmektedir. Literatüre 
bakıldığı zaman Esposito M. ve ark. 148 obez çocuk 
olgu üstünde yaptığı çalışmada obezitenin depresyonu 
arttıran bir faktör olduğu sonucuna varmışlardır (12). 
Aynı şekilde çocukluk çağı obezitesinin depresyonla 
ilişkisini araştıran diğer çalışmalarda da obez kişilerde 
depresyonun arttığı yönünde sonuçlar bildirilmiştir 
(13). Ancak literatürde obezite ile depresyon arasında 
ilişki bulunmadığına dair çalışmalar da bulunmaktadır. 
Özmen ve ark. yaptığı çalışmada obezite ile depresyon 
arasında anlamlı ilişki saptanamamıştır (14). Aynı 
şekilde Kim and Kim, Wardle’ın yaptığı çalışmalarda da 
ilişki saptanmamıştır (15-16). 

Çalışmamızda kız-erkek olgular arasındaki depresyon 
ölçeği skorları arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmemiştir. Literatürde Morrison ve ark. yaptığı 
çalışmada da kız erkek olgular arasında depresyon 
açısından farklılık bulunmamıştır (17). Ancak Anderson 
ve ark. yaptığı çalışmada; çocukluk çağı ve gençlik 
döneminde kızlarda depresyonun erkeklere göre daha 
fazla görüldüğü sonucuna varılmıştır (18). Kızlarda 
depresyonun daha fazla görülmesinin nedeni, özellikle 
ergenlik döneminde görülen hormonal ve fiziksel 
değişiklikler nedeniyle olabileceği düşünülmüştür (17).
Obezite ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiye baktığımız 
zaman; çalışmamızda çocuklar için yaşam kalitesi ölçeği 
(ÇİYKO) değerlendirme sonuçlarına göre obezitenin 
yaşam kalitesini bozan bir faktör olduğu sonucuna 
varılmıştır. Kullandığımız ölçeğe aileler ve olgular 

tarafından verilen cevaplar karşılaştırıldığında, normal 
kilolu grup ile obez grup arasında yaşam kalitesi 
açısından anlamlı istatistiksel farklılık saptanmıştır ve 
obezitenin yaşam kalitesini bozan bir faktör olduğu 
sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışmalar incelendiği 
zaman, Shahril ve ark. yaptığı çalışmada obezitenin 
derecesi artıkça yaşam kalitesi düştüğü sonucuna 
varılmıştır (19).  Goldfield ve ark. tarafından 358 obez 
ve fazla kilolu çocuk olgu üzerinde yaptığı çalışmada, 
Sağlıkla Alakalı Yaşam Kalitesi Ölçeği (HRQoL) ve 
Pediatrik Yaşam Kalitesi Ölçeği (PEDS-QL) sonuçlarına 
göre obez ve fazla kilolu olgularda yaşam kalitesinin 
düştüğü gösterilmiştir (20).    Morrison ve ark. 244 
obez ve fazla kilolu olguda hem depresyonun fazla 
görüldüğü, hem de yaşam kalitesinin düştüğü sonucuna 
varmışlardır (17). Gauveia ve ark. ‘nın 8-17 yaş arası 
280 olgu üzerinde yaptığı çalışmada obezite sonucu 
vücut imajının bozulmasının psikolojik bulguların 
artmasına ve yaşam kalitesinin bozulmasına sebep 
olduğu bulunmuştur (21). 

Sonuç olarak obezite, depresyona yatkınlık oluşturan 
ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ciddi 
bir bozukluktur. Depresyon varlığının erken tespiti 
ve tedavisi yaşam kalitesini arttırmaktadır. Çocukluk 
yaşlarından itibaren obezitenin tanısı ve tedavisinde 
multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi hastalıkla  
mücadelede büyük önem taşımaktadır. 
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ÖZET
Giriş: Tip 1 diyabet mellitus metabolik bir hastalık olup, patogenezinde oksidatif stres rol oyna-
maktadir. Oksidatif stres serbest oksijen radikalleri ve lipid peroksidlerinin artışı ve antioksidan 
kapasitesinin azalmasına bağlıdır. Bu çalışmada tip 1 diyabet
mellitus’da oksidatif stresin etkisini değerlendirmek için serum, lökösit ve eritrosit lipid perok-
sidasyonu, ve lökösit ve eritrosit glutatyon peroksidaz ve süperoksid dizmutaz aktivitelerine 
ilaveten serum ve lökösit vitamin C seviyelerini sağlıklı kontroller ile karşılaştırdık.
Yöntem: Çalışmaya hasta grubu olarak 34 çocuk ve adolesan (20 kız ve 14 erkek) ve kontrol gru-
bu 29 çocuk ve adölesan (13 kız ve 16 erkek) dahil edildi. Lipid peroksidasyonunun son ürünü 
malondialdehid, tiyobarbitürik asid reaktivite yöntemi, vitamin C seviyeleri dinitrofenilhidrazin 
metodu ile ölçüldü. Glutatyon peroksidaz ve süperoksid dizmutaz düzeyleri ticari kit kullanıla-
rak tesbit edildi. Analiz sonuçlarının istatiksel analizleri SPSS 20.0 bilgisayar proğramı ile yapıldı. 
Bulgular: Tip 1 diyabet mellitus çocuk ve adölesanlar kontroller ile karşılaştırıldığında serum, 
lökosit ve eritrosit malondialdehid seviyeleri artmasına karşın lökosit ve eritrosit glutatyon pe-
roksidaz ve süperoksid dizmutaz aktiviteleri, ve serum ve lökosit vitamin C seviyelerinde azalma 
tesbit edilmişti. Fakat bu değişikliklerde istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p > 0.05). 
Bu parametreler ile HbA1c ve glukoz seviyeleri arasında korelasyon yoktu.
Sonuç: Tip I diyabet mellitus cocuk ve adolesanlarda lipid peroksidasyon artışına ve antioksidan 
sisteminde azalmaya eğilim olmakla birlikte bu durumun düzenli kullanılan insülin tedavisi ile 
düzeltildiği ve diğer faktörler tarafında etkilendiği kanaatindeyiz.

Anahtar Sözcükler: Diabetes mellitus; Lipid peroksidasyonu; Superoksit dismutaz; Glutatyon 
peroksidaz; C vitamini

ABSTRACT
Background & objectives: In the present study, to evaluate oxidative stress in type 1 diabetes 
mellitus (IDDM), serum, leukocyte and erythrocyte lipid peroxidation and and erythrocyte and 
leukocyte glutathione peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD) activities, and serum 
and leukocyte vitamin C levels of patients and healthy controls were investigated in order to 
determine the effect of free radicals in these patients. Lipid peroxidation was measured in 
terms of malondialdehyde which is an end product of peroxidation. 
Methods: Patients consisted of 34 cases (20 female,14 male) aged 3-27 years and controls 
consisted of 29 subjects (13 female, 16 male) aged 3-18 years. 
Results: There was at least, a tentency toward an increase in lipid peroxidation and a decrease 
in antioxidant systems in children and adolescents with IDDM which is corrected by insülin 
treatment. Additionally, there was no correlation between the above parameters and HbA1c 
and glucose levels. 
Conclusions: These disturbances were concluded to be due to some other factors rather then 
diabetes itself.

Keywords: Diabetes mellitus; Lipid peroxidation; Superoxid dismutase; Glutathione peroxidase; 
vitamin C.
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INTRODUCTION
Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is a metabolic 
disease which occurs as a result of complete or partial 
deficiency of insulin secretion or insulin resistance (1). 
Oxidative stress (OS), appears as a result of imbalance 
in prooxidants and antioxidants rates (1,2). Oxygen 
free radicals and lipid peroxides play an important 
role in T1DM disease and its long period complications 
(2). Human neutrophils go through a respiratory 
burst of considerably increased oxygen use during 
phagocytosis. The toxic action of the products in the 
respiratory burst kills phagocytosed bacteria, and these 
products including superoxide anion (O2-), hydrogen 
peroxide (H2O2), hydroxyl radicals and oxidized 
halogen species such as (HOCI) (3). Free radicals cause 
lipid peroxidation in low density lipoprotein, which 
leads to atherosclerotic lesions that is the complication 
of diabetics (4). Biological harms effect of free radicals 
are prevented with vitamin E and C, glutathion and 
antioxidant enzymes, such as glutathione peroxidase 
(GPx) and superoxide dismutase (SOD). SOD converts 
O2- into more stable H2O2 which is then reversed to 
water by GPx (5,6). The transports and metabolism 
of Vitamin C is varied in diabetics (7). Reduced 
antioxidant status of serum, leukocyte and erythrocyte 
may cause in boosted peroxidation of cell membran 
lipids and therefore increased serum concentration 
of lipid peroxides. That’s why, in the current study we 
investigated whether there is any change in serum, 
erythrocyte and leukocyte lipid peroxidation, and 
erythrocyte and leukocyte GPx and SOD activities, 
and serum and leukocyte vitamin C levels in patients 
with T1DM. This study’s target was to further analyse 
the potential role of oxidative stress in patogenesis of 
patients with T1DM.
 
MATERIALS AND METHODS
The local ethics committee of Meram Medical School, 
Necmettin Erbakan University confirmed this study. 
We informed adult patients and all parents of children 
about the design of this study and obtained their 
written consents. This study population was made up of 
34 patients (20 female,14 male) with T1DM aged 3-27 
years and 29 healthy controls (13 female, 16 male) aged 
3-18 years. The control group consisted of the healthy 
children and adolescents of hospital staff. Trained 

pediatricians carried out the clinical examinations of 
both T1DM patients and control groups. The patients 
who were involved in diabetes group were under the 
insulin treatment. Exclusion criteria were those with 
complications of diabetes and other chronical diseases. 
Any subject undergoing pharmacological treatment 
and vitamins were also excluded.

In total 20 ml venous blood was drawn after overnight 
fasting. 10 ml of the blood were passed into tubes 
including 20 mg solid EDTA for the separation of 
leukocytes by a dextran sedimentation method (8). 
After sedimentation, the red cells were extracted 
by hipotonic shock using cold distillated water 
and 0.6 mol/L KCI. Leukocytes in suspension were 
counted on a Technicon HI hemocounter. At this 
stage, no erythrocytes were noticed in preparation. 
The preparation at this stage usually involved 90% 
neutrophils; the other cells contained monocytes, 
lymphocytes and eosinophils. Through reiterated 
tawing and freezing process after addition of 0.2% 
Triton X, leukocytes were lysed. Protein level in the 
supernatant was determined by a commercially 
present kit (Protein urinairs, Biotrol, France) which can 
detect protein at milligram levels. Lipid peroxidation 
was acquired by thiobarbituric acid (TBA) reactivity (9). 
Malonyldialdehyde (MDA), an end product of fatty acid 
peroxidation, react with TBA to constitute a colored 
complex that has maximum absorbance at 532 nm.
For preparation process of erythrocytes, 5 ml of this 
sample was heparinized (9). On the Technicon HI 
hemocounter, the determination of erythrocytes and 
hemoglobin values was implemented. For erythrocytes 
MDA measurements, 0.2 ml packed were suspended in 
0.8 ml phosphate- buffered saline (8.1 g NaCI, 2.302 g 
Na2HPO4 and 0.194 g NaH2PO4/l, pH 7.4) and 0.025 
ml BHT (88 mg/10 ml absolute alcohol). Subsequently, 
thirty percent trichloroacetic acid (0.5ml) was added. 
Tubes were wortexed and ensured to stand in ice for 
at least 2 h. Tubes were centrifuged at 2000 rev./min 
for 15 min. One ml of each supernatant was passed 
into another tube. Then, we added 0.075 ml 0.1 
mol/l EDTA and 0.25 ml 1% TBA in 0.05 mol/l NaOH. 
Tubes were mixed and allowed to remain in a boiling 
water bath for 15 min. After tubes were made to cool 
to room temperature, absorbance was read at 532 
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nm. To preclude MDA formation during the assay in 
leukocytes and erythrocytes, butylated hydroxytoluene 
(BHT), which is an antioxidant, was added. Then, 
we calculated MDA values in nanomoles from the 
absorbance coefficient of MDA-TBA complex at 532, 
1.56 x 105 cm-1 mol-1. Serum and leukocyte vitamin 
C levels were measured by the dinitrophenilhydrazine 
(DNPH) method (10,11).

Blood glucose was identified by routine methods 
by means of glucose oxidase on a Technicon RA-XT 
autoanalyser. HbAlc was measured by a commercially 
available kit based on column chromatography (Helena 
Laboratories, Beaumont, TX).

The activities of erythrocyte and leukocyte GPx and 
SOD were estimated by commercially present kit 
(Randox Laboratories, UK). Activities of these enzymes 

were reported as U/mg protein. We examined the data 
in terms of statistical values by the help of the x2 test, 
Student’s t- test and Spearman correlation test.
 
RESULTS
Table 1 indicates the laboratory findings of the patients 
and control subjects. As far as the table is concerned, 
there was significantly (p < 0.05) increase in the serum 
glucose and HbA1c.
There was observed a mildly increase in lipid 
peroxidation (serum, erythrocyte and leukocyte 
MDA) and a mildly decrease in antioxidant systems 
(erythrocyte and leukocyte GPx and SOD activities, and 
serum and leukocyte vitamin C levels in patients that 
had T1DM, but there was no difference between all 
groups and controls (p > 0.05). Also, no correlation was 
observed between both the above parameters, and 
HbA1c and glucose levels.

Diabetic patients 
(n=34)

Controls               
(n=29)

p

Glucose (mg/dL) 247.97 ± 119.82 78.07 ± 11.29       <0.05

HbA1c (%) 11.43 ± 3.28 4.51 ± 1.66          <0.05

Serum Vitamin C (mg/dL) 0.88 ± 0.35 0.93 ± 0.30           >0.05

Vitamin C (µg/108 leuk) 30.37 ± 11.05 30.76 ± 14.36     >0.05

Leukocyte GPx (U/ mg protein) 4.81 ± 4.57 4.86 ± 4.59        >0.05

Erythrocyte GPx (U/gHb) 26.47 ± 10.52 27.33 ± 0.04      >0.05

Leukocyte SOD (U/ mg protein) 1.23 ± 0.70                                                         1.44 ± 0.87                                                         >0.05

Erythrocyte SOD (U/gHb)                      1406.4 ± 280.4                                                         1487.7 ± 355.9                                                         >0.05

Serum MDA (nmol/mL) 2.82 ± 1.41                                                         2.62 ± 0.98                                                         >0.05

Leukocyte MDA (nmol/mg protein) 12.28 ± 13.06                                                         12.10 ± 5.82                                                         >0.05

Erythrocyte MDA (nmol/ gHb) 6.30 ± 4.93                                                         6.23 ± 4.11                                                         >0.05

All values are mean ± standart deviations.

GPx;glutathione peroxidase, MDA;malonyldialdehyde SOD;superoxide dismutase

Table 1. Laboratory findings of patient and control groups
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 DISCUSSION
The existence of hyperglycemia leads to boosted 
production of oxygen free radicals by means of 
glucose autooxidation and nonenzymatic glycation in 
diabetes. Reduced activity of the antioxidant defence 
systems or risen oxidative stress (OS) are pathological 
processes in T1DM (12). In prior researches, the 
erythrocyte SOD (12,13) and GPx (12), and serum SOD 
(13) levels in young patients with T1DM looked quite 
similar to those in controls. No signifficant difference 
were indicated between plasma MDA levels of T1DM 
and healthy subjects (15,16). Correspondingly, no 
signifficant correlations between the levels of MDA 
and degree of glycemic control (HbA1c) were observed 
(15). Conversely, there appeared significant increases 
in the values of soluble form of a receptor for advanced 
glycation end products (sRAGE). They considered that 
increased plasma levels of sRAGE in T1DM were to 
provide protection against cell damage and to be 
adequate to wipe out surplus circulating MDA during 
first years after disease was diagnosed (16).

In other studies, no difference was observed between 
the ascorbic acid (AA) in polymorphonuclear cells 
(17) and plasma AA levels (18) of T1DM subjects and 
controls. In accordance with the findings detected 
in prior researches, we didn’t found a statistically 
significant difference the serum erythrocyte and 
leukocyte MDA levels, and erythrocyte and leukocyte 
GPx and SOD activities, and serum and leukocyte 
vitamin C levels between patients with T1DM and 
control groups in our study. We regard that there 
was an slightly inclination toward an increase in lipid 
peroxidation and a slightly drop in antioxidant status 
in patients with T1DM, which case insulin treatment 
can correct.

According to the literature, there was a contradicting 
data regarding oxidant and antioxidant status in T1DM. 
Varvarovska et al. (19) detected that children with 
T1DM revealed significantly lower GPx and higher MDA 
than healthy children. In other studies, there wasn’t 
a difference between the erythrocyte SOD activity 
of control and T1DM groups, whereas erythrocyte 
GPx activities reduced (18,20). Antioxidant enzymes 
convert ROS into less reactive forms and reduce their 

deterious effect (21). O2-, the initial reactive radical, is 
increasingly produced in the mitochondrial respiratory 
chain during hyperglycaemia (21). Other critical reason 
of ROS in diabetes are excessive-activated NADPH 
oxidase and doubled nitric oxide synthase (21). Rise 
of ROS leads to significant cellular harm since ROS are 
able to change the structure and function of all kinds 
of molecules such as proteins, membrane lipids and 
nucleic acids (21). Compensatory rise of erythrocyte 
SOD, which serve as a essential enzyme scavenging O2-, 
would thus be useful (21). Paltry levels of erythrocyte 
SOD observed in T1DM patients could be the result of 
enzymatic antioxidant system consumption or down-
regulation of enzyme expression owing to causes 
irrelevant to age, diabetes period or compensation 
(21). T1DM geneally starts in childhood with a lifelong 
inclination for hyperglycaemia and a high risk of 
appearance severe long-term complications (22). The 
study by Indran (22), the erythrocyte SOD and GPx 
activities significantly decreased while plasma MDA 
significantly increased in T1DM patients compared to 
control subjects. Serum MDA levels of T1DM patients 
in metabolically poorly controlled were remarkably 
higher than controls (23,24) and serum SOD levels 
considerably increased (23). In the same way, Erciyas 
et al. (25) indicated that serum MDA levels significantly 
increased in metabolically poorly controlled in 
proportion to metabolically well-controlled pediatric 
T1DM patients and were similar in metabolically 
well-controlled DM patients in proportion to control 
groups. Kocic et al. (26) performed intensive insulin 
cure was short-acting insulin following every meal 
and medium-acting insulin prior to night-sleep, and 
conventional insulin cure had two (morning and 
evening) doses in the T1DM patients. They discovered 
that intensive insulin treatment significantly enhances 
total antioxidative status and the plasma MDA in 
opposition to the conventional therapy. They deduced 
that DM complications triggered by free radicals can 
be impeded by an proper treatment preference. In 
another study (27), erythrocyte MDA levels increased 
more than two fold and antioxidant enzymes activities 
virtually remained unaltered in patients with diabetes 
vs. controls. Besides, the red cell MDA is not associated 
with patients' age, disease lasting, or presence of 
vascular complications. Biosynthetic insulin treatment 
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caused entire recovery of MDA level in patients with 
angiopathies aged under 35 and with disease lasting of 
less than 10 years. In diabetics with angiopathies aged 
over 35 and disease lasting of more than 10 years red 
cell MDA level dropped under the impact of human 
insulin treatment, but still continued to remain high 
vs. that in controls by 1.5 times. Red cell SOD activities 
dropped during insulin therapy in all the examined 
groups of diabetics. Martin- Gallan et al. (28) observed 
that plasma and erythrocyte MDA significantly 
increased, unlike decrease of erythrocyte GPx activity 
at beginning in T1DM patients compared with controls. 
Insulin therapy during first year improved oxidant-
antioxidant status. In a study by Firoozrai et al. (29), 
MDA level raised significantly in T1DM patients. GPx 
activity in erythrocytes was not significantly different 
between the patients and control groups. They stated 
that an increased vulnerability to OS and decreased 
antioxidant defense in patients with T1DM, which may 
be owing to weak glycemic control (29). SOD and GPx 
activities of the leukocytes decreased in T1DM patient 
group as compared to controls (30). The plasma MDA 
levels were higher in diabetic children and adolescents 
than in controls. Whereas erythrocyte SOD activity 
was significantly higher, GPx was significantly lower 
in diabetic children and adolescents as opposed 
to controls (31). In contrast to no differences in 
erythrocyte GPx and Cu/Zn SOD, MDA were higher 
in T1DM (32). Plasma AA levels were cosiderably 
lower in T1DM. Increased OS in diabetic patients was 
indicated by the rise in plasma MDA, the reduce in 
antioxidant molecules (AA) (32). In a study by Eltayeb 
et al., (33) vitamin C level was significantly reduce in 
the children with T1DM. The level of plasma MDA was 
remarkably higher in T1DM patients than in controls 
(34). Furthermore, plasma AA decreases significantly 
in diabetic group. That the ratio plasma AA/DHA 
remarkably lessened in T1DM depends on increased 
MDA levels (34). Total antioxidant activity reduced 
significantly in patients with T1DM. The reason of this 
situation was the lower level of vitamin C (35). 
The reason why lipid peroxidation (serum, erythrocyte 
and leukocyte MDA) and an antioxidant systems 
(erythrocyte and leukocyte glutathione peroxidase 
(GPx) and superoxide dismutase (SOD) activities), and 
serum and leukocyte vitamin C levels were detected 

to be quite different in previous studies might be 
related to the treatment of diabetics and appearance 
of complications and the period of disease.

Conclusion
That antioxidant defenses decreased in diabetic 
patients is bound to increase OS in diabetes. Further 
studies are required to explain the association between 
lipid peroxidation and antioxidative function and their 
'pathophysiological significance in diabetes.
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ÖZET
Amaç: Çocukluk çağında en sık görülen enfeksiyonlardan biri olan idrar yolu enfeksiyonları (İYE), gereksiz 
antibiyotik kullanımı sonucu artan antibiyotik direnç oranları nedeniyle ampirik tedavi seçiminde zorluklara 
neden olmaktadır. Bu çalışmada, Yozgat ilinde en sık idrar yolu enfeksiyonu etkeni olan mikroorganizmaları 
ve antibiyotik dirençlerini saptamayı amaçladık.
Yöntem: Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama  ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran ve idrar yolu enfeksi-
yonu tanısı konulmuş 0-15 yaş arası 1711 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Alınan idrar örneklerinin standart mikrobiyolojik işlemleri sonrasında 518’inde (% 30,28) an-
lamlı üreme olduğu saptanmıştır. Üreme saptanan 518 hastanın %69’ unda E. Coli, %15,94’ ünde Klebsiel-
la, %6,37’sinde Proteus, %3,64’ünde Koagülaz (-) Stafilokoklar %5,8’ inde diğer bakteriler saptanmıştır. En 
sık izole edilen E.coli’nin antibiyotik direnç oranları; ampisilin %80, trimethoprim-sulfamethoxazol %45, 
sefuroksim  %37, amoksisilin-klavulonat %33, sefotaksim %15, seftriakson %15, sefiksim %13, , nitrofron-
tain %12, siprofloksasin %11, gentamisin %0.7, meropenem %0.1 ve amikasin %0.2 idi. Klebsiella’nın an-
tibiyotiklere direnç oranları ampisilin %76, trimethoprim-sulfamethoxazol %84, sefuroksim  %21, amok-
sisilin-klavulonat %18, seftriakson %17, sefiksim %17, nitrofrontain %20, siprofloksasin %18, gentamisin 
%0,4, meropenem %1 ve amikasin %0,1idi veProteus’un antibiyotiklere direnç oranları ise, ampisilin %45, 
trimethoprim-sulfamethoxazol %60, sefuroksim  %20, amoksisilin-klavulonat %3, seftriakson %2, sefiksim 
%7, , nitrofurontain %80, siprofloksasin %3, gentamisin %0,7, meropenem %0,3 ve amikasin %0,5 olarak 
saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çocuk; İdrar Yolu Enfeksiyonu; Antibiyotik direnç

ABSTRACT
Aim: Urinary tractinfections (UTI), which is one of the common infections in childhood, cause difficulties in 
the selection of empirical treatment due to increased antibiotic resistance rates as a result of unnecessary 
antibioticuse. In this study, we aimed to detect microorganisms and antibiotic resistance that are the most 
frequent causes of urinary tract infection in Yozgat province.
MaterialandMethods: The file of 1711 patientsaged 0-15 years who were admitted to Hospital of Medical 
Faculty of Bozok University and diagnosed as urinary tract infections were examined  retrospectively. 
Results: It was determined that 518 (30,28%) of the urine specimens had significant growth after standard 
microbiological procedures. Out of 518 samples that were growth detected E. Coliwas 69% , Klebsiellawas 
15,94%, Proteuswas 6,37%, Coagulase (-) Staphylococcus was3, 64% and other gr (+) and gr (-) bacteria 
were 5,8%. The resistance rates of E.coli which was the most frequently isolated bacteria, against antibiotics 
were; ampicillin 80%, trimethoprim-sulfamethoxazole 45%, cefuroxime 37%, amoxicillin-clavulanate 33%, 
cefotaxime 15%, ceftriaxone 15%, cefixim 13%, nitrofrontain 12%, ciprofloxacin 11%, gentamycin 0.7%, 
meropenem 0.1% andamicasin 0.2%. The resistance rates of Klebsiella to antibiotics were ampicillin 76%, 
trimethoprim-sulfamethoxazole 84%, cefuroxime 21%, amoxicillin-clavulanate 18%, ceftriaxone 17%, 
cefixim 17%, nitrofrontain 20%, ciprofloxacin 18%, gentamicin 0.4%, meropenem 1% andamikacin 0%. 
The resistance rates of Proteus to antibiotics were; ampicillin 45%, trimethoprim-sulfamethoxazole 60%, 
cefuroxime 20%, amoxicillin-clavulanate 3%, ceftriaxone 2%, cefixim 7%, nitrofurontain 80%, ciprofloxacin 
3%, gentamycin 0.7%, meropenem 0.3% andamicasin 0.5%.
Conclusion:We concluded that E. Coli, which is the most frequently detected in cultures showed high 
resistance to ampicillin, trimethoprim-sulfamethoxazole, cefuroxime and should not be preferred in 
empirical treatment.  

Keywords: Child; Urinary Track Infections; Antibiotic resistant
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GİRİŞ
Çocukluk çağında idrar yolu enfeksiyonu (İYE) sık 
görülen bakteriyel enfeksiyonlardandır (1). Tüm 
çocukluk döneminde görülme sıklığı kızlarda 3-28/1000, 
erkeklerde 1.5-7/1000’dir (2). İYE çocukluk çağında 
özellikle süt çocuğu ve geç ergenlik dönemlerinde daha 
sık görülmektedir (3). Özellikle 1 yaş altı çocuklarda 
genellikle nonspesifik semptomlarla seyreden idrar 
yolu enfeksiyonuna tanı konulması zordur. Ayrıca 
çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu basit bir sistitten, 
pyelonefrit ve sepsise kadar uzanan geniş bir klinikle 
karşımıza çıkabilmektedir. Uzun dönemde geç tanı, 
uygunsuz ve yetersiz tedavi nedeniyle ilerleyen 
dönemlerde böbrek hasarına ve hipertansiyona neden 
olabilmektedir (5).
Günümüzde idrar yolu enfeksiyonu düşünülen 
hastalarda ilk basamakta hekimler tarafından ilk 
tercih edilen antibiyotikler arasında amoksisilin, 
trimetoprimsülfometaksazol, ampisilin-sulbaktam, 
amoksisilin-klavunat ve oral sefalosporinler 
bulunmaktadır. Bu çalışmada, bölgemizde çocukluk 
çağında idrar yolu enfeksiyonlarında etken olarak en 
sık izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere 
direnç oranları araştırılarak, ilk basamak tedavide 
önerilmemesi gereken antibiyotiklerin saptanması ve 
etkin tedavi ile hastaları idrar yolu enfeksiyonunun 
uzun dönemdeki komplikasyonlarından korunması 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve BULGULAR
Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi 
Çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuran ve 
idrar yolu enfeksiyonu tanısı alan, 0-15 yaş aralığında, 
toplam 1711 hastadan 518 klinik örnek çalışmaya 
dahil edildi ve retrospektif olarak değerlendirildi. 
Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olan, idrar 
yolu enfeksiyonu geçirmeye kolaylık sağlayıcı anatomik 
bozukluğa sahip, kronik hastalığı olan ve yakın zamanda 
hastanede yatmış hastalar çalışma dışı bırakıldı.
İki yaş altı çocuklardan idrar torbaları ile daha büyük 
çocuklardan orta akım idrarı alındı. Çalışma süresince 
suprapubikaspirasyon ile ya da kateterden idrar 
örneği alınmadı. Alınan steril idrar örnekleri 0.01 
ml.lik standart öze ile % 5 Koyun Kanlı Agar ve Eosin 
Metilen Blue (EMB) Agarbesiyerlerine ekildi ve 24 saat 
süreyle 37°C’de inkübe edildi. Besiyerlerinde ≥105 

CFU/ml koloni sayısına sahip mikroorganizmaların 
idantifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının 
belirlenmesinde ticari VITEK 2 Compact® (Biomerieux, 
France) bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık 
sistemi kullanıldı.

Hastaların yaş dağılımı 0-15 yaş arasında değişmekte 
olup  Ortalama yaş aralığı 5,18 ± 3,8 yaş  idi. İncelenen 
518 hastanın % 65,4 kız, %34,6’sı erkek idi. Yaş aralığı 
0-12 ay olan hasta sayısı 91 (%17,5) idi ve %62’si erkek, 
%38’i kız idi (Tablo 1). 

Tablo 1: Yaş Aralıklarına göre cinsiyet dağılımları

İncelenen idrar kültürlerinde tüm yaş gruplarında 
en çok üreyen mikroorganizma Escherichiacoli %69 
(n=357) idi.  Daha sonra sırası ile en çok saptanan 
mikroorganizmalar Klebsiellaspp. %15,94 (n=82), 
Proteusspp. %6,37 (n=33), Koagülaz negatif 
Stafilokoklar %3,64 (n=18) ve diğer mikroorganizmalar 
(Gram negatif bakteriler: CitrobakterSpp., 
MorganellaSpp., SerratiaSpp.,PseudomonasAerugino
sa, RaoultellaOrnithinolytica) %5,05  (n=25). Üreyen 
Gram pozitif bakteriler ise; Staphylococcusspp. (ya da 
stafilokok türleri) (Hominis, Simulans, Haemolyticus)) 
olarak saptanmıştır (Şekil 1) (Tablo 2).

Şekil 1: İzole edilen mikroorganizmaların dağılım 
yüzdeleri

*Diğer Gram negatif bakteriler: CitrobakterSpp., MorganellaSpp., SerratiaSpp.
,PseudomonasAeruginosa, RaoultellaOrnithinolytica
*Diğer Gram pozitif bakteriler: StafilokoksusSpp. (Hominis, Simulans, 
Haemolyticus

 Yaş Aralığı Kız Erkek

0-1 Yaş (n:91) %38 %62

1-15 Yaş (n:427) %65,4 %34,6
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Tablo 2: Cinsiyete göre bakerilerin görülme yüzdeleri

Kültür antibiyogram sonuçlarına göre en sık izole edilen 
bakteriler olan E. Coli’nin direnç oranları ampisilin 
%80, trimethoprim-sulfamethoxazol %45, sefuroksim  
%37, amoksisilin-klavulonat %33, sefotaksim %15, 
seftriakson %15, sefiksim %13, , nitrofrontain %12, 
siprofloksasin %11, gentamisin %0.7, meropenem 
%0.1 ve amikasin %0.2; Klebsiella’nın direnç oranları 

ampisilin %76, trimethoprim-sulfamethoxazol 
%84, sefuroksim  %21, amoksisilin-klavulonat %18, 
seftriakson %17, sefiksim %17, nitrofrontain %20, 
siprofloksasin %18, gentamisin %0,4, meropenem 
%1 ve amikasin %0,1 ve Proteus’undirenç oranları 
ampisilin %45, trimethoprim-sulfamethoxazol %60, 
sefuroksim  %20, amoksisilin-klavulonat %3, seftriakson 
%2, sefiksim %7, , nitrofrontain %80, siprofloksasin 
%3, gentamisin %0,7, meropenem %0,3 ve amikasin 
%0,5oranında direnç saptanmıştır (Tablo 3). 

TARTIŞMA
İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), çocukluk çağında 
genitoüriner sistemin en sık, tüm enfeksiyonlar içinde 
ise ikinci sıklıkta görülen hastalıktır (2). Sık görülen bir 
hastalık olması nedeniyle gelişebilecek uzun dönem 
sekelleri önlemek için tanıyı hızlı koymak, uygun 
tedavi başlamak ve detaylı bir inceleme yapmak 
gerekmektedir.  Kızlar erkeklere göre daha fazla idrar 
yolu enfeksiyonu geçirirler. İYE’nin görülme sıklığı 
kızlarda 3-28/1000 iken, erkeklerde 5-7/1000 olarak 
bildirilmektedir (2). Bir yaşından sonra kızlarda İYE 
geçirme riski , erkek çocuklara göre yaklaşık 10-15 kat 
daha fazladır(6). Kızların puberte öncesi dönemde %3-
5’i, erkeklerin puberte öncesi en az %1-2’sinin bir kez 
İYE geçirdikleri bilinmektedir (7).

KIZ ERKEK TOPLAM

E.coli 262 %73 97 %27 357

Klebsiella 41 %50 41 %50 82

Proteusspp. 11 %34 22 %66 33

Diğer Gram negatif 
bakteriler (CitrobakterSpp., 
MorganellaSpp., 
SerratiaSpp.,
PseudomonasAeruginosa, 
ellaOrnithinolyticaCitrobakterSpp., 
MorganellaSpp., 
SerratiaSpp.,
PseudomonasAeruginosa, 
RaoultellaOrnithinolytica)

6 %55 5 %45 12

KNS 11 %58 8 %42 18

S.aureus 3 %60 2 %40 5

Diğer Gram pozitif 
bakteriler (StafilokoksusSpp. 
(Hominis, Simulans, Haemolyticus)

5 %62 3 %38 8

En Sık Görülen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Oranları (Yüzde Olarak)

Antibiyotikler E. Coli
%

Klebsiella
%

Proteus
%

Ampisilin 80 76 45

Ampisilin + Sulbaktam 42 50 18

Amoksisilin + Klavunat 33 18 3

TMP-SMX 45 84 60

Sefiksim 13 17 7

Seftriakson 15 17 2

Sefuroksim 37 21 20

Amikasin 0,2 0 0

Gentamisin 0,7 0,4 0,6

Meropenem 0,1 1 0,3

Nitrofurantoin 12 20 80

Siprofloksasin 11 18 3

Tablo 3: Sık görülen bakteriler ve Antibiyotik direnç oranları
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Çocukluk çağında İYE’nin en sık sebebi Gram (-) enterik 
basillerden olan E. Coli’dir (8). Sık tespit edilen bir etken 
olması,  E. Coli türlerinin bakteri yüzeyinde bulunan 
ve üroepitelyal hücrelere tutunmasını sağlayan P 
fimbriyalardan kaynaklanmaktadır. Pyelonefrite sebep 
olan suşların %76-94’ünde, sistit etkeni suşların %19-
23’ünde P fimbriyaların bulunduğu bildirilmektedir 
(9).  Çalışmamızda da kültür örneklerinde en sık  
(%69) E. Coli saptanmıştır. Görülme sıklığına göre E. 
coli’yiKlebsiellaspp. (%15,94), Proteusspp. (%6,37) 
ve Koagülaz negatif Stafilokoklar (%3,64) izlemekte 
idi. Ankara (10), Tokat (11) ve Bursa’da (12) yapılan 
çalışmalarda en sık saptanan ilk iki mikroorganizma E. 
Coli ve Klebsiella olarak bildirilmişltir ve bu bulgular 
bizim çalışmamızla uyumludur. Benzer şekilde Yolbaş 
ve ark. (13)’nın yanında Çetin ve ark. (14)’nın yaptığı 
çalışmalarda da, en sık saptanan etkenler sırasıyla  
E.coli, Klebsiellaspp., Proteussppolarak bildirilmiştir.
İdrar yolu enfeksiyonuna sebep olan 
mikroorganizmalarda, birinci basamak sağlık 
kuruluşlarında sık olarak tercih edilen ampisilin ve 
trimethoprim- sulfamethoxazol’e (TMP-SMX)  karşı 
yüksek oranda direnç  gözlenmektedir. Çalışmamızda 
ampisiline karşı E. Coli’de %80, Klebsiella’da %76 
ve Proteus’ta %86, TMP-SMX’e karşı E. Coli’de %45, 
Klebsiella’da %84 ve Proteus’ta %60 direnç saptanmıştır. 
Literatürde Salduz ve ark. (15) çalışmasında ampisiline 
karşı E. colisuşlarında %71.3, Proteussuşlarında ise 
%80 direnç, TMP-SMX’e karşı E. colisuşları için %52.7, 
Proteussuşları için ise %56 direnç oranı bildirmişlerdir. 
Shao ve ark. (16) E.colisuşlanndaampisilin direncini %78. 
9, TMP-SMX direncini ise %67 olarak bildirmişlerdir. 
Yavaşcan ve ark.(17) çalışmasında E.coli ‘de ampisilin 
direnç oranı %81.5, TMP-SMX direnci %67 olarak 
bildirilmiştir. Bu direnç oranlarına bakıldığı zaman, 
İYE düşünülen hastalarda kültür sonucu görülmeden 
başlanacak olan ampirik ampisilin veya TMP-SMX 
seçimi tedavide yeterli olmayacaktır.

Ampirik tedavide sık tercih edilen beta 
laktamazinhibitörlüamino penisilinlerden olan 
ampisilin-sulbaktam’a karşı direnç oranlarına 
baktığımız zaman çalışmamızda sırasıyla, E.Coli’de %42, 
Klebsiella’da %50 ve Proteus’ta %18 oranında direnç 
saptanmıştır. McLoughlin ve ark. (18) yaptığı çalışmada 
gr (-) patojenlerde ampisilin-sulbaktam direnci %27.6 

olarak bildirilmiştir. Sanduz ve ark. (15) E. colisuşları 
için direnci %37.1, Proteussuşları için ise %20 olarak 
saptamışlardır. Gündüz ve ark.’nın (19) çalışmasında 
direnç E.Coli’de % 27.0, Klebsiella’da % 57.5, Proteus’ta 
% 43.2 olarak saptanmıştır. Amoksisilin-klavunat 
direncine baktığımız zaman çalışmamızda E.Coli’de 
%33, Klebsiella’da %18 ve Proteus’ta %3 direnç 
saptanmıştır. Sanduz ve ark. (15) çalışmasında E.coli 
için %23,4 direnç saptanırken, Proteus için direnç 
saptanmamıştır.  Kurutepe ve ark. (20) altı yıllık 
sürede amoksisilinklavulonata karşı E. Colisuşlarında 
direncin %18.4’ten %27’ye çıktığını bildirmişlerdir. 
Bütün bu çalışmalar gözönünde bulundurulduğun da 
ülkemizde birinci basamakta kültür antibiyogramının 
da yapılamadığı düşünülürse ilt tedavi seçeneği olarak 
ampisilin-sulbaktam ve TMP-SMX yerine amoksisilin-
klavulonat tedavisi başlanmasının daha etkili olduğu 
sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışmalarda her ne kadar, 
amoksisilinklavunat direncinin yıllar içinde artmaya 
devam ettiği bildirilse de bu direnç, çalışmamızda da 
gösterildiği gibi ampisilin ve TMP-SMX direncinin çok 
altındadır.

Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı direnci 
incelediğimiz zaman ikinci kuşakta sık tercih edilen 
sefuroksime(CXM) karşı , E.Coli’de %37, Klebsiella’da 
%21 ve Proteus’ta %20 direnç saptanmıştır. Tosun ve ark. 
(21) çalışmasında 2. kuşak sefalosporinlereE. Colisuşları 
için direnç %9.8 iken, Klebsiellasuşlarında %32, 
Proteussuşlarında %41.6 olarak bulunmuştur. Sezgin ve 
ark. (22) çalışmasına 2.kuşak sefalosporinlerden olan 
sefuroksime (CMX) direnç % 21.6 olarak bildirilmiştir. 
Gündüz ve ark. (19) çalışmasında CXM direncini 
E.coli’de % 10.2, Klebsiella’da % 40.0, Proteus’ta  % 46.0 
olarak bulmuşlardır. Çalışmamızda bulunan CXM direnç 
oranının bu çalışmalar ile karşılaştırıldığında, daha 
yüksek olması nedeniyle Yozgat yöresinde saptanan 
ve/veya şüphelenilen İYE’de ampirik tedavi olarak 
başlanılmasını önermemekteyiz. Üçüncü kuşakta sık 
reçetelenen paranteral seftriaksona karşı direnç oranı, 
E.Coli’de %15, Klebsiella’da %17 ve Proteus’ta ise %2 
saptanmıştır, üçüncü kuşak oral sefalosporin olan ve sık 
reçetelenen sefiksim’e karşı E.Coli’de %13, Klebsiella’da 
%17 ve Proteus’ta %7 direnç saptanmıştır. Gürgöze ve 
ark. (23) çalışmasında 3. Kuşak sefalosporinlere direnç  
E. coli’de %12, Klebsiella’da %21, Proteus ‘da %20 
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olarak bulunmuştur. Cebe ve ark.(24) Sivas ilinde yağtığı 
çalışmada E.Coli’nin 3. Kuşak sefalosporin direnci %12,8 
olarak bildirilmiştir. Ankara’da ise E.Coli Direnci  %7.5 
olarak bildirilmiştir (25). Çoban ve ark. (26) çalışmasında 
sefiksim’e karşı E.Coli’de %27, Klebsiella’da %15 ve 
Proteus’ta %6 direnç saptanmıştır.  ayrıca Hoberman ve 
ark.(27) çocuklarda ateşin eşlik ettiği İYE’de hastaneye 
yatırma ve paranteral antibiyotik yerine oral sefiksim 
tedavisini önermişlerdir.  Bu sonuçlarla yöremizde İYE 
düşünülen ayaktan reçete yazılabilecek hastalara oral 
üçüncü kuşak sefalosporin tedavisi başlanabilir. Ancak 
gereksiz reçeteleme ve tedavinin tamamlanmaması 
nedeniyle önümüzdeki dönemlerde direnç oranında 
artışa neden olabilir.

Paranteral yoldan verilen Aminoglikozit grubu ilaçların 
dirençlerine baktığımız zaman çalışmamızda E.Coli’de, 
Klebsiella’da ve Proteus’tagentamisin ve amikasin 
direnci saptanmamıştır. Salduz ve ark. (15) yaptığı 
çalışmada gentamisine karşı E.Coli’de %6,8, Proteus’ta 
%10 direnç saptanmış, amikasine karşı direnç 
saptanmamıştır.  Kömüroğlu ve ark. Yaptığı çalışmada 
amikasin direnci  E. Coli’de %16.1, Klebisella’da %18.9, 
Proteus’ta %4.1 olarak bulunmuştur. Sonuçlarımıza 
baktığımız zaman aminoglikozitler İYE tedavisi için 
oldukça etkili ajanlardır ancak ototoksik ve nefrotoksik 
yan etkileri unutulmamalı ve bu açıdan dikkatli 
olunmalıdır. 

Sonuç olarak, çocukluk çağında sık, gereksiz ve uygun 
olmayan antibiyotik kullanımının neden olduğu ve 
zaman içinde etken mikroorganizmalarda gelişen direnç 
nedeniyle daha önce etkili olan birçok antibiyotik, 
tedavide yeterli etkiyi gösterememektedir. Bu nedenle 
hastalıkların tanısının tam olarak konulması, neden olan 
mikroorganizmaların bilinmesi ve eğer gerekli ise uygun 
antibiyotiğin yeterli süre kullanılması sağlanmalıdır. 
Çocuklarda sık görülen İYE tedavisinde ampisilin, 
trimethoprim-sulfamethoxazol, sefuroksim’e yüksek 
direnç gözlendiği için ampirik tedavide tercih edilirse 
hastanın yakın takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle 
birinci basamakta tedavide oral amoksisilin-klavunat ve 
sefiksim verilebileceğini ancak çalışılabiliyorsa tedavi 
öncesi mutlaka uygun şekilde kültür antibiyogram 
örneği alınması, yapılamıyor ise hastanın kliniği ve tam 
idrar tetkiki ile başlanılan tedavinin değerlendirilmesini, 

gerekirse üst merkeze yönlendirilmesini önermekteyiz
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ÖZET
Bu çalışma, Yozgat’ta yaşayan gebe kadınların evliliği boyunca ve gebeliği sırasında şiddete maruziyet 
durumunun saptanması amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Bozok Üniversitesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran gebeler 
oluşturmaktadır. 
21 soruluk anket formuna (Tablo 4) dayalı verilerin değerlendirilmesi sonucunda katılımcı 664 gebenin 
%56,9’u ortaokul-lise, %21,5’i yüksekokul-üniversite mezunu olduğu, %84,9’unun herhangi bir işte 
çalışmadığı saptanmıştır. Eşlerinin %52,7’si ortaokul-lise, %30,1’i yüksekokul-üniversite mezunudur, %93,5’i 
çalışmaktadır. %34,3’ünün aylık geliri 1500TL den azdır. Bununla birlikte şiddet gören kadınların %43,3’ü 
ortaokul-lise, %23,3’ü yüksekokul-üniversite mezunudur. %86,6’sı herhangi bir işte çalışmamaktadır ve 
%46,6’sının aylık geliri 1500TL den azdır. %46,6’sının yaşadığı yer il merkezidir (Tablo 1). Katılımcıların %4,5’i 
evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını ifade etti. Bunların %30,7’si eşi, %61,5’i kayınvalidesi,  %30,7’si 
eşinin kardeşleri, %7,6’sı kayınpederi tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti (Tablo 2).
DSÖ çalışmasında %10-69 kadınların fiziksel şiddete maruz kaldığı T.C. aile araştırma kurumunun yaptığı 
çalışmada %34  fiziksel %53 sözel şiddete maruziyet bildirilmiş. Çalışmamızda ise %1,1 Fiziksel Şiddet %1,6 
sözel şiddete maruziyet olduğu sonucuna varılmıştır ve bu veriler dünya ve Türkiye verilerinin oldukça fazla 
gerisindedir. Baskıcı bir toplumda yaşama veya kimlik bilgilerinin gizli tutulamayacağı korkusuyla doğru bilgi 
vermeme nedenli olduğu düşüncesindeyiz.
Anlamlı verilere ulaşılabilmesi için bu çalışmanın daha geniş örneklem gruplarında yinelenmesi ve topluma 
yönelik şiddet tanımı konusunda eğitim çalışmaları yapılması önerilir.

Anahtar Sözcükler: Gebe; Eş; Şiddet

ABSTRACT
This study was carried out as a descriptive study to determine the violence exposure during the marriage 
and pregnancy of pregnant women living in Yozgat. The universe of the research constitutes pregnants who 
apply to the Obstetrics and Gynecology Clinic at Bozok University Research and Practice Hospital.
As a result of the evaluation of the data based on the 21-item questionnaire (Table 4), 56,9% of the 
participant 664 pregnant women were in secondary school, 21,5% were college-university graduates and 
84,9% were not working in any job. 52.7% of spouses are middle school-high school, 30.1% are college-
university graduates and 93.5% are working. 34.3% of the monthly income is less than 1500TL. Among 
them, 43.3% of the violent women are middle school-high school and 23.3% are college-university 
graduates. 86,6% of them do not work in any job and the monthly income of 46,6% is 1,500TL less. 46.6% 
live in the province center (Table 1). 4.5% of respondents stated that they were exposed to violence during 
their marriage. Of these, 30.7% stated that their partner, 61.5% were mother-in-law, 30.7% were siblings, 
and 7.6% were exposed to violence by their father-in-law (Table 2).
In the WHO study, 10-69% of women were exposed to physical abuse while in T.C. 34% of physical and 
53% of verbal violence exposure was reported by the family research institute. In our study, 1.8 % physical 
violence and 1,6 % verbal violence exposure concluded which are extremely behind the world. We think it 
may be caused by living in an oppressive society and not giving accurate information because the fear of 
that identity information will not be kept secret.
In order to reach meaningful data, it is recommended that this study be repeated in larger sample groups 
and educational studies on violence definition for collecting.

Keywords: Pregnant; Partner; Violence
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GİRİŞ
Aile içi şiddet dünyanın her yerinde, toplumların 
çeşitli katmanlarında var olan dünya kadınlarının 
yaşadığı ortak bir sorundur. Kadına yönelik şiddet, 
cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, 
fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı 
bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona 
baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak 
kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti, “fiziksel güç veya iktidarın 
kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına 
uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, 
ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma 
olasılığı bulunması” durumu olarak tanımlamaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2002 raporuna göre, dünya 
genelinde toplum içinde yapılan 48 araştırmada 
kadınların % 10-69'unun eşleri veya partnerleri 
tarafından hayatlarında en az bir kez fiziksel şiddete 
maruz kaldığı saptanmıştır(1). T.C. Başbakanlık Aile 
Araştırma Kurumunun aile içi şiddetle ilgili olarak 
yaptığı bir çalışmada her 100 ailenin 34'ünde kadına 
yönelik fiziksel şiddet ve % 53'ünde de sözel şiddetin 
var olduğu ortaya konmuştur(2). Orpin ve ark.ın 
çalışmasına göre Nijerya'da gebelik sırasında görülen 
şiddet prevelansı % 2.3 ile% 44.6 arasında değişirken, 
yaşam boyu yaygınlık oranı % 33.1 ile% 63.2 arasında 
değişmektedir(3) .

AMAÇ
Bu araştırmada, Yozgat’ta yaşayan gebe kadınların 
şiddete maruziyet durumunun sosyodemografik 
özellikleri ile birlikte saptanması amaçlanmış ve bu 
konu üzerinde farkındalık yaratmak istenmiştir.  Bu 
amaçla bizim çalışmamızda elde edilen verileri gebe 
ve gebe olmayan kadınlar ile ilgili daha önce yapılan 
çalışmalarla kıyaslamak istedik.

ARAÇ VE YÖNTEMLER
Araştırma tanımlayıcı tipte olup, araştırmanın 
evrenini  Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine 
başvuran gebeler oluşturmuştur. Veri toplama 
aracı olarak araştırmacılar tarafından literatürden 
yararlanılarak hazırlanan 21 soruluk anket formu 664 
gönüllü katılımcıya uygulanmıştır. Katılımcıların kimlik 
bilgileri gizli tutulmuştur. Veri toplama aşaması Mart 

2017 - Ağustos 2017’de tamamlanmıştır. Elde edilen 
veriler İstatistiksel Analiz Programı SPSS ile analiz edildi. 
Veriler yüzdelik olarak değerlendirildi. Çalışmamız 
Bozok Üniversitesi İnvaziv Olmayan Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulu tarafından onaylandı  (21.02.2017-06/08).

BULGULAR
Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 26,7±5,5  
yıl olup, eşlerinin yaş ortalaması 31,1±5,6  yıldır, %89,5’i 
isteyerek gebe kalmıştır. Şiddet gören kadınların yaş 
ortalaması 27±5,1 yıl, eşlerinin yaş ortalaması 31,7±5,5 
yıldır, %80’i isteyerek gebe kalmıştır. Katılımcıların 
%21,6’sı, şiddet gören kadınların %20’si geniş aile 
olarak yaşamaktadır.

Katılımcıların %21,5’i yüksekokul-üniversite, %56,9’u 
ortaokul-lise,  ve %19’u ilkokul mezunu, %2,6’sı okur 
yazardır. %84,9’u herhangi bir işte çalışmamaktadır. 
%39,6’sının çocuğu yok, %30,9’unun 1 çocuğu, 
%22,9’unun 2 çocuğu, %5,3’ünün 3 çocuğu, %1,5’inin 
3’den fazla çocuğu vardır. %34,3’ünün aylık geliri 
1500TL den az, %32,7’sinin 1500-2500TL arasında, %20
,2’sinin 2500-3500TL arasında, %8,4’ünün 3500-4500TL 
arasında, %4,4’ünün 4500TL üzerindedir. Kadınların 
%48,2’sinin yaşadığı yer il merkezi, %39’unun ilçe 
merkezi, %12,8’inin köydür. Kadınların eşlerinin %30,1’i 
yüksekokul-üniversite, %52,7’si ortaokul-lise, 14,6’sı 
ilkokul mezunudur, %1,8’i okur yazar, %0,8’i okur 
yazar değildir ve %93,5’i çalışmaktadır. %84,6’sı resmi 
nikahlıdır. Kadınların %53,6’sı tanışıp aile onayı alarak, 
43,5’i görücü usulü, %2,9’u tanışıp aile onayı almadan/
kaçarak evlenmiştir(Tablo 1). 

Çalışmamızda %1,8 fiziksel şiddet, %1,6 sözel şiddet ve 
%1,1 ekonomik şiddete maruziyet görülmüştür. 
Şiddet gören kadınların; %23,3’ü yüksekokul-
üniversite, %43,3’ü ortaokul-lise, ve %23,3’ü  ilkokul 
mezunu, %10’u okur yazardır. %86,6’sı herhangi bir işte 
çalışmamaktadır. %26,6’sının çocuğu yok, %43,3’ünün 
1 çocuğu, %20’sinin 2 çocuğu, %3,3’ünün 3 çocuğu, 
%6,6’sının  3’den fazla çocuğu vardır. %46,6’sının aylık 
geliri 1500TL den az, %23,3’ünün 1500-2500TL arasında, 
%16,6’sının  2500-3500TL arasında, %3,3’ünün 3500-
4500TL arasında, %6,6’sının  4500TL üzerindedir. 
%46,6’sının  yaşadığı yer il merkezi, %33,3’ünün ilçe 
merkezi, %20’sinin köydür. Bu kadınların eşlerinin 
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%13,3’ü yüksekokul-üniversite, %53,3’ü ortaokul-lise,  
%20’si ilkokul mezunu, %10’u okur yazardır ve %80’i 
çalışmaktadır. %83,3’ü resmi nikahlıdır, Kadınların 
%43,3’ü tanışıp aile onayı alarak, 40’ı görücü usulü, 
%10’u tanışıp aile onayı almadan/kaçarak evlenmiştir. 
Şiddet gören ve görmeyen kadınların eğitim durumu, 
evlenme tipi, eşlerinin eğitim durumu, çocuk sayısı, 
gelir durumu, yaşadığı yer, aile tipi aralarında anlamlı 
bir istatistiksel fark bulunamamıştır. İstatistiksel 
olarak anlamlı olmamakla birlikte şiddet görmüş 
kadınlarda aylık gelirin 1500 TL altında olmasına 
(%46,6)  görmeyenlere oranla daha fazla rastlanıldığı 
gözlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 2’de gebelerin şiddete maruz kalma durumları 
ve şiddet uygulayan bireylerin dağılımı yer almaktadır. 
Katılımcıların  %2,3’ü aile içi şiddete maruz 
kaldıklarını bildirdi. Bu kadınların %30,7’si eşi, %61,5’i 
kayınvalidesi,  %30,7’si eşinin kardeşleri, %7,6’sı 
kayınpederi tarafından şiddete maruz kaldıklarını ifade 
etti. Bunların içinde 1 kadın eşi ve eşinin kardeşleri, 1 
kadın kayınvalidesi ve eşinin kardeşleri, 1 kadın da eşi, 
kayınvalidesi, kayınpederi ve eşinin kardeşlerinden 
birlikte şiddet gördüğünü söyledi. Geniş aile olarak 
yaşayanların oranı %21,6 dır. 
Güler ve arkadaşlarının (2005) Sivas ilinde yaşayan 
15-49 yaş arası 162 evli kadınla yaptıkları araştırmada 
kadınların %40.7’sinin aile içi şiddete maruz kaldığı, 
bunların %91’inin kadının eşi, %22,7’sinin eşinin 
yakınları, %19,7’sinin ise kendi yakınları tarafından 
gerçekleştirildiği bulunmuştur(4). Kadınların %47,4’ü 
şiddeti sözel, %21,4’ü duygusal şiddet olarak 
tanımlamıştır.
Tablo 3’te maruz kalınan şiddet tipleri, şiddetin 
yaşanma sıklığı ve ilk defa ortaya çıkma zamanı 
açısından dağılımı yer almaktadır.

SONUÇ
Literatürde kadına uygulanan şiddetin gebelikte de 
devam ettiği bildirilmektedir (5, 6). Bu çalışmalarda 
gebelikte görülen şiddetin daha riskli sonuçlara yol 
açtığı izlenmektedir.
Bizim çalışmamızda, katılımcılar tarafından çelişkili 
cevaplar verildiği gözlenmiştir. Bu bakımdan 
çalışmamızın zayıf yönü olarak alınan bilgilerin 
beyana dayalı olmasını görmekteyiz. Kimlik bilgileri 

alınmamasına ve kimliklerini saklama garantisi 
verilmesine karşın katılımcılar yaşadıklarını paylaşma 
konusunda çekinmiş olabilirler. Ayrıca kadınların ve diğer 
aile bireylerinin şiddet tanımı ve şiddet içeren durumlar 
konusunda eğitim yolu ile bilinçlendirilmesinin daha 
doğru veriler alınmasını sağlayacağını düşünmekteyiz. 
İstanbul’da bir sağlık ocağında hizmet alan 146 kadının 
eşinden gördüğü şiddeti onaylıyor olduğu, bunların 
%42,5’inin çocukların bakımını aksatma, %41,8’inin 
eşine karşılık verme nedenleri ile yaşandığını ifade 
ettiği görülmüştür (7).

Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddete karşı atılan 
en büyük adımın 1990 yılında Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı’nın kurulmasıdır. Şiddet üzerine toplumsal 
farkındalık yaratılması için aile içi şiddete yönelik 
bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. 

Sağlık çalışanları olarak üzerimize düşen en önemli görev, 
aile içi şiddete maruz kaldığından kuşkulanıldığında 
hastanın anamnezine dikkat edilmesi, yaralanmaların 
özenle incelenmesi ve kayıtlarının eksiksiz tutulmasıdır. 
Böylece şiddet mağdurlarının yaşadıklarının sıradan 
bir durum olmadığı hastalar tarafından anlaşılması 
sağlanmalı, işlenen suçlar gün yüzüne çıkarılmalıdır.  
Bizim çalışmamızda şiddet gören gebe grubu ile 
kontrol grubu arasında sosyodemografik olarak 
anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Çalışmamızda 
bulunan şiddete maruziyet oranlarının da dünya ve 
Türkiye verilerinin oldukça fazla gerisinde olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmanın daha geniş örneklem 
gruplarında yinelenmesi önerilir. 
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Sayı
(n=664) %    

Şiddet görenlerin
sayısı 
(n:30) 

%

Öğrenim durumu  

     Okur yazar değil 
     Okur yazar
     İlkokul
     Ortaokul-Lise 
     Yüksekokul-ünivesite

0
17
126
378
143

0
2,6
19
56,9
21,5

0
3
7
13
7

0
10
23,3
43,3
23,3

Çalışma durumu

     Çalışıyor
     Çalışmıyor

100
564

15,1
84,9

4
26

13,3
86,6

Aylık gelir  

     1500TL den az
     1500-2500TL 
     2500-3500TL
     3500-4500TL
     4500TL üzeri

228
217
134
56
29

34,3
32,7
20,2
8,4
4,4

14
7
5
1
2

46,6
23,3
16,6
3,3
6,6

Çocuk sayısı

     0
     1
     2
     3
     4 ve üzeri

263
205
152
35
9

39,6
30,9
22,9
5,3
1,5

8
13
6
1
2

26,6
43,3
20
3,3
6,6

Yaşanılan yer

     İl merkezi
     İlçe merkezi
     Köy

320
259
85

48,2
39
12,8

14
10
6

46,6
33,3
20

Eşin öğrenim düzeyi 

    Okur yazar değil
    Okur yazar
    İlkokul 
    Ortaokul-Lise
    Yüksekokul-üniversite

5
12
97
350
200

0,8
1,8
14,6
52,7
30,1

1
3
6
16
4

3,3
10
20
53,3
13,3

Eşin çalışma durumu

    Çalışıyor
    Çalışmıyor

621
43

93,5
6,5

24
6

80
20

Medeni durum

    Resmi nikahlı
    İmam nikahlı 

562
20

84,6
3

25
3

83,3
10

Evlenme şekli 

     Tanışıp aile onayı alarak
     Tanışıp aile onayı almadan
     Görücü usulü

356
19
289

53,6
2,9
43,5

13
3
12

43,3
10
40

Tablo 1. Gebelerin sosyodemografik özellikleri 
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Şiddete maruz kalma durumu (n: 664)  Sayı %       
     Evet      30 4,5
     Hayır      634 95,5
Gebelikte şiddete maruz kalma (n: 664) 
     Evet     5 0,8
     Hayır      659 99,2
Şiddet uygulayan birey (n: 13)    
     Eşi      4 30,7
     Kayınvalide     8 61,5
     Kayınpeder    1 7,6 
     Eşinin kardeşleri    4 30,7

Tablo 2: Kadınların Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddet Uygulayan Bireyler 

     Sayı  %
     (n:664)
Şiddetin tipi      
     Sarsma    3 0,5
     Hırpalama    4 0,6
     Tokat atma    3 0,5
     Yaralama    1 0,1
     Sözel şiddet    11 1,6
     Para vermeme    3 0,5
     Parasını alma     4 0,6 
Şiddetin sıklığı 
     Her gün    5 0,7
     Haftada bir    0 0
     Ayda bir    7 1
     2-3 ayda bir    1 0,1
     Yılda bir    6 0,9
     Nadir      11 1,6
Gebelikte görülen şiddetin sıklığı
     Her gün    0 0
     Haftada bir    1 0,1
     Ayda bir    1 0,1
     2-3 ayda bir    0 0
     Yılda bir    0 0
     Nadir      3 0,5
Şiddetin başlangıç zamanı  
     Evliliğin 1. Yılı    9 1,3
     Evliliğin 1.-5. Yılları arası   5 0,7
     Evliliğin 5. Yılından sonra   1 0,1

Tablo 3: Maruz Kalınan Şiddetin Tipi, Sıklığı ve Başlangıç Zamanı 
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Tablo 4: Anket formu

YOZGATTA GEBELERE YÖNELİK ŞİDDET YAYGINLIĞI

1. Yaşınız kaç?:

2. Eşinizin yaşı kaç?:

3. Kaç yıllık evlisiniz?:

4. Kaç çocuğunuz var?:

5. Aynı evde kaç kişi yaşıyorsunuz?:

6. Nerede oturuyorsunuz?: İl merkezi   İlçe Merkezi   Köy

7. Öğrenim durumunuz nedir?: Okur yazar değil   Okur yazar   İlkokul

Ortaokul-Lise  Yüksekokul-Üniversite 

8. Eşinizin öğrenim durumunuz nedir?:  Okur yazar değil   Okur yazar   İlkokul

Ortaokul-Lise  Yüksekokul-Üniversite 

9. Medeni durumunuz nedir?: Resmi nikahlı  İmam nikahlı

10. Çalışıyor musunuz?: Evet   Hayır

11. Eşiniz çalışıyor mu?: Evet  Hayır

12. Aylık geliriiniz ne kadar?: 1500TLden az  1500-2500 TL  2500-3500 TL   

3500-4500 TL  4500 TL üzeri

13. Eşinizle nasıl evlendiniz?: Tanışıp aileden onay alarak  Tanışıp aileden onay alınmadan /kaçarak  

Görücü usulü 

14. Gebeliğiniz isteğe bağlı oldu?:  Evet  Hayır        

15. Eşinizden şiddet gördünüz mü?: Evet Hayır        

16. Eşinizden başkası tarafından şiddet gördünüz mü?: Evet   (kayınvalide kayınpeder  eşinin kardeşleri        )

Hayır       

(15. ve 16. Sorulara cevabınız hayırsa diğer soruları cevaplamayınız.)

17. Şiddet gördüyseniz hangilerini yaşadınız?: Fiziksel şiddet (sarsma       hırpalama       tokat atma        yaralama

Sözel şiddet Ekonomik şiddet (para vermeme       parasını alma        )

18. Şiddetin sıklığı nedir?: Her gün Haftada bir Ayda bir        2-3 ayda bir Yılda bir         Nadir

19. Gebeliğinizde şiddet gördünüz mü?: Evet  Hayır        

20. Gebeliğinizde şiddet gördüyseniz sıklığı nedir?: Her gün Haftada bir Ayda bir        2-3 ayda bir 

Yılda bir          Nadir

21. Fiziksel şiddetin başlangıcı ne zamandı?: Evliliğin 1.yılı  Evliliğin 1.-5.yılları arasında         

Evliliğin 5. Yılından sonra
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ÖZET
Amaç: Tanı prosedürleri esnasında BPH’den Prostat Kanserinin ayırtedilmesinde yeni tahmin araçlarını 
tanımlamak.  
Materyal ve Metod: BMI 3 kategori altında değerlendirildi: BMI-1 (18.5-24.9 kg/m2), BMI-2 (25.0-29.9 
kg/m2), ve BMI-3 (30.0 kg/m2 veya üzeri). Yeni formülasyonlar, CRP/NLR, CRP/PSA, NLR/PSA, NLR/BMI, 
(CRP/PSA)/(yaş/100),NLR/(PSA/yaş),NLR/(BMI/yaş),ve (CRP*PSA*yaş)/100; yaş, göbek çevresi, lenfosit 
ve nötrofil sayıları ve PSA ile dört kategori üzerinden değerlendirmeler yapıldı.  İstatistik analizde non-
parametric Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis testi kullanıldı. p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul 
edildi. 
Sonuçlar: Tüm patoloji sonuçları (BPH and PCa) BMI ile birlikte (BMI-1, -2 ve -3) düşünüldüğünde, 
göbek çevresi; BPH-BMI-3 (p=0.000),  NLR;  BMI-1 (p=0.000),  PSA;  PCa-BMI-3 (p=0.000) grupta anlamlı 
en yüksekti. Prostat Ca’da BMI analiz edildiğinde; yaş (71.64+1.32) (p=0.003) ve CRP/PSA ortalaması 
(0.42+0.35) (p=0.048) BMI-1 grupta en anlamlı yüksekken PSA (58.85+46.30) (p=0.020) ve göbek çevresi 
(82.19+9.66) (p=0.009) BMI-3 grubunda daha anlamlıydı.
Sonuç: Prostat Ca’nın tanısı için halen gerekli olan TRUS rehberliğinde biyopsi öncesi BMI temelinde PSA, 
NLR ve CRP kombinasyonu uyulanmalıdır. Biz, biyopsi öncesi BPH ve PCa arasındaki ayırımın öngörülmesinde 
yeni formülasyonların klinik kullanımının olması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimler: Prostat; Kanser; PSA; Nötrofil Lenfosit Oranı; BMI

ABSTRACT
Aim: To describe new prediction tools in differantion of Prostate Cancer from BPH during the diagnosis 
posedüre.
Material and Methods: BMI was assessed under three categories: BMI-1 (18.5-24.9 kg/m2), BMI-2 (25.0-
29.9 kg/m2), and BMI-3 (30.0 kg/m2 or above). New formations, CRP/NLR, CRP/PSA, NLR/PSA, NLR/BMI, 
(CRP/PSA)/(age/100),NLR/(PSA/age),NLR/(BMI/age),and(CRP*PSA*age)/100, developed on the basis of 
the above four parameters together with age, waist circumference, neutrophil and lymphocyte counts, 
were also evaluated. Non-parametric Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test were used for Statistical 
analysis p<0.05 was regarded as significant. 
Results: When all pathology results (BPH and PCa) were considered together with BMI (BMI-1, -2 and -3), 
waist circumference exhibited the highest significance in the BPH-BMI-3 (p=0.000) group, NLR in the BPH-
BMI-1 (p=0.000) group, and PSA in the PCa-BMI-3 (p=0.000) group. When BMI was analyzed in the PCa 
groups, age (mean 71.64+1.32) (p=0.003) and CRP/PSA (mean 0.42+0.35) (p=0.048) exhibited the highest 
values in terms of statistical significance in the BMI-1 group, and PSA (mean 58.85+46.30) (p=0.020) and 
waist circumference (mean 82.19+9.66) in the BMI-3 group (p=0.009)
Conclusions: The combination of PSA, NLR and CRP based on BMI must be considered before biopsy 
is performed in the TRUS guideline, which is still valid for patients with PCa. We think that the new 
formulations we have worked to develop can be of clinical use in the event of uncertainly in differentiating 
between BPH and PCa.

Keywords: Prostate; Cancer; PSA; Neutrophil-Lympocyte Rate; BMI
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INTRODUCTION
Benign prostate hyperplasia (BPH) is a benign 
tumor in males, the incidence of which increases 
with age (1). BPH is associated with the growth of 
stromal and epithelial cells in both the transitional 
and periurethral zones (2,3). Various studies have 
suggested that inflammation affects prostate growth 
and the progression of associated symptoms (3-5). 
Various growth factors and cytokines are involved in 
inflammation (2). One autopsy study reported signs of 
chronic inflammation in more than 70% of cases with 
BPH (6). Chronic prostate inflammation can also lead 
to an increase in prostate volume and acute urinary 
retention (7). 

Prostate growth and inflammation cause greater 
secretion of prostate-specific antigen (PSA) from 
prostatic cells even in the absence of cancer (8). In 
addition, parameters such as PSA, PSA derivatives and 
kinetics and the prostate health index (PHI) have to 
date been used in the prediction of prostate cancer 
(PCa), but definite diagnosis still relies on pathological 
examination of tissues obtained with prostate needle 
biopsy. Various studies have investigated prediction of 
PCa before biopsy, and cancer positivity rates at first 
biopsy are 25-30% (5,9).

C-reactive protein (CRP) has long been widely used 
as a marker of inflammation. CRP plays an important 
role in both diagnosis and in the management of 
response to treatment. In the light of the association 
between BPH and inflammation, anti-inflammatory 
drugs are sometimes given in addition to conventional 
treatments, and CRP has become one of the markers 
used to assess response to treatment (3,4). 

The neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) is another 
marker of inflammation, that can be easily calculated 
from complete blood counts and that can be easily 
obtained in any environment. The NLR is reported to 
be capable of use in predicting the progression of BPH 
(1). 

Body mass index (BMI) is one of the factors capable of 
affecting PSA, CRP, and NLR results.  Serum PSA values 
decrease as BMI increases (10,11). A positive correlation 

has been reported between total leukocyte, monocyte 
and neutrophil numbers and obesity (11,12). Obesity 
accompanies increased systemic inflammation in both 
human and animal studies.13 Although NLR values 
and CRP levels are higher in obese subjects than in 
healthy individuals, no significant correlation has been 
reported between NLR and BMI (14,15). In contrast, 
leukocyte, neutrophil and lymphocyte numbers and 
CRP levels are significantly correlated with BMI (15).
The purpose of this study was to prevent negative 
biopsies by increasing prediction without biopsy in the 
differentiation of PCa from BPH. It therefore involved 
the evaluation of BMI and PSA, CRP, and NLR in 
combination, rather than assessing these parameters 
individually. This study was also intended to contribute 
to the literature by developing new formulations 
concerning these four parameters.
 
MATERIALS and METHODS
BMI, CRP, NLR and PSA levels were investigated 
retrospectively in 361 patients (250 BPH, 101 PCa) 
aged over 40 presenting to the urology clinic for PSA 
screening or lower urinary tract symptoms (LUTS). BMI 
was assessed under three categories: BMI-1 (18.5-
24.9 kg/m2), BMI-2 (25.0-29.9 kg/m2), and BMI-3 (30.0 
kg/m2 or above).  New formations, CRP/NLR, CRP/
PSA, NLR/PSA, NLR/BMI, (CRP/PSA)/(age/100), NLR/
(PSA/age), NLR/(BMI/age), and (CRP*PSA*age)/100, 
developed on the basis of the above four parameters 
together with age, waist circumference, neutrophil and 
lymphocyte counts, were also evaluated. Mean values 
for all parameters were analyzed with mean values and 
BMI in BPH and PCa. 

Statistical analysis was performed on SPSS® version 16 
software using the non-parametric Mann-Whitney U 
test and the Kruskal-Wallis test. p<0.05 was regarded 
as significant. 
 
RESULTS
While age (p=0.000), waist circumference (p=0.000), 
and PSA (p=0.000) differed statistically significantly 
in male patients presenting to the urology clinic and 
undergoing PSA screening or with LUTS, no significant 
difference was determined between CRP, NEU 
(neutrophil), LYM (lymphocyte), NLR, or BMI (p>0.05). 



67

AYYILDIZ ve ark.
Benign Prostat Hiperplazisi ve Prostat Kanseri

Bozok Tıp Derg 2018;8(2):65-71
Bozok Med J 2018;8(1):65-71

Among formulae involving CRP, NLR, PSA, BMI and 
age, CRP/PSA (p=0.000), NLR/PSA (p=0.000), (CRP/
PSA)/(age/100) (p=0.000), NLR/(PSA/age) (p=0.000), 
and (CRP*PSA*age)/100 (p=0.000) exhibited statistical 
significance (Table 1). 

When all pathology results (BPH and PCa) were 
considered together with BMI (BMI-1, -2 and -3), waist 
circumference exhibited the highest significance in the 
BPH-BMI-3 (p=0.000) group, NLR in the BPH-BMI-1 
(p=0.000) group, and PSA in the PCa-BMI-3 (p=0.000) 
group (Table 2). 

When BMI was analyzed in the PCa groups, age 
(mean 71.64±1.32) (p=0.003) and CRP/PSA (mean 
0.42±0.35) (p=0.048) exhibited the highest values in 
terms of statistical significance in the BMI-1 group, 
and PSA (mean 58.85+46.30) (p=0.020) and waist 
circumference (mean 82.19+9.66) in the BMI-3 group 
(p=0.009) (Table 2). 

Statistical analysis was performed on SPSS® version 16 
software using the non-parametric Mann-Whitney U 
test and the Kruskal-Wallis test. p<0.05 was regarded 
as significant (Table 2).  

BPH – PCa Total
(n)

Total

Mean ± SD

BPH
(n)

BPH   

Mean ±SD

PCa 
(n)

PCa

Mean±SD

p

Age 359 63,98±0,47 258 62,82±0,53 101 66,94±0,91 0.000

Waist Circumference 347 94,09±2,94 251 101,5±3,65 96 74,69±4,03 0.000

PSA 348 12,37±3,06 257 3,23±0,27 91 38,19±11,28 0.000

CRP 322 1,52±1,02 232 1,85±1,42 90 0,67±0,14 0.825

NEU 361 4,35±0,18 260 4,41±0,24 101 4,21±0,13 0.394

LYM 361 2,10±0,06 260 2,10±0,07 101 2,09±0,11 0.296

NLR 361 2,53±0,13 260 2,57±0,17 101 2,42±0,13 0.101

BMI 361 27,98±0,39 260 28,11±0,50 101 27,65±0,56 0.624

CRP/NLR 322 0,29±0,07 232 0,29±0,10 90 0,28±0,05 0.848

CRP/PSA 310 0,65±0,29 229 0,80±0,39 81 0,22±0,11 0.000

NLR/PSA 347 2,05±0,21 256 2,51±0,28 91 0,76±0,15 0.000

NLR/BMI 361 0,09±0,004 260 0,09±0,006 101 0,09±0,005 0,170

(CRP/PSA)/(Age/100) 308 0,41±0,18 227 0,51±0,24 81 0,14±0,007 0.000

NLR/(PSA/Age) 345 0,03±0,003 254 0,04±0,005 91 0,012±0,002 0.000

NLR/(BMI/Age) 359 6,06±0,30 258 6,00±0,38 101 6,20±0,41 0.054

(CRP*PSA*Age)/100 308 11,22±4,23 227 4,89±3,57 81 28,93±12,4 0.000

Table 1. The Comparison of all parameters between BPH and PCa. p<0.05, Mann-Whitney U Test
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DISCUSSION
Diagnosis of PCa has increased in line with advances 
in the PSA test. However, cancer is determined in 
approximately one in four first prostate biopsies 
performed due to PSA elevation. Targeted prostate 
biopsies have now been developed. Studies on 
this subject are still ongoing, but promising results 
are expected. However, increasing the prediction 
percentage of biochemical tests for identifying 
patients to undergo biopsy beforehand will benefit 
both patients and physicians. Research is therefore 
still continuing. Conditions such as prostatitis, PCa, 
BPH and acute urinary retention can give rise to PSA 
elevation. PSA also rises during inflammation (16,17). 
Patients with elevated serum PSA and indwelling 
catheter after acute urinary retention: prospective 
study of 63 patients with 7- year follow up (17). 
Obesity is a chronic low-level inflammation resulting 
from excessive fat tissue deposition (18). Low-degree 
inflammation is known as metaflammation, and 
immune cells, particularly macrophages, adipocytes in 

fatty tissues and factors such as tumor necrosis factor 
alpha and interleukin 6 are affected in metaflammation 
(19). Macrophage activation in visceral adipose tissue 
and cytokine production have been shown to be the 
main source of pro-inflammatory signals in both animal 
and human studies (13). Obesity has been reported 
to significantly increase inflammatory markers and to 
cause chronic systemic diseases and cancers (12,20-
22). Higher leukocyte, monocyte, and neutrophil 
numbers and CRP levels have been observed in obese 
adolescents compared to lean subjects (12,13). In one 
systematic review, Parikesit et al. reported that BPH 
and PCa increase in line with obesity. The mechanisms 
probably involved in the relation between BPH 
and obesity are central obesity leading to systemic 
inflammation, increased intra-abdominal pressure 
triggering LUTS, changes in estrogen/androgen ratios, 
increased sympathetic nerve activity, increased 
oxidative stress and inflammation processes (23). 
The mechanisms probably involved in the relation 
between PCa and obesity include changes in insulin/

BPH – PCa Total
(n)

Total

Mean±SD

BPH
(n)

BPH   

Mean±SD

PCa 
(n)

PCa

Mean±SD

p

Age 359 63,98±0,47 258 62,82±0,53 101 66,94±0,91 0.000

Waist Circumference 347 94,09±2,94 251 101,5±3,65 96 74,69±4,03 0.000

PSA 348 12,37±3,06 257 3,23±0,27 91 38,19±11,28 0.000

CRP 322 1,52±1,02 232 1,85±1,42 90 0,67±0,14 0.825

NEU 361 4,35±0,18 260 4,41±0,24 101 4,21±0,13 0.394

LYM 361 2,10±0,06 260 2,10±0,07 101 2,09±0,11 0.296

NLR 361 2,53±0,13 260 2,57±0,17 101 2,42±0,13 0.101

BMI 361 27,98±0,39 260 28,11±0,50 101 27,65±0,56 0.624

CRP/NLR 322 0,29±0,07 232 0,29±0,10 90 0,28±0,05 0.848

CRP/PSA 310 0,65±0,29 229 0,80±0,39 81 0,22±0,11 0.000

NLR/PSA 347 2,05±0,21 256 2,51±0,28 91 0,76±0,15 0.000

NLR/BMI 361 0,09±0,004 260 0,09±0,006 101 0,09±0,005 0,170

(CRP/PSA)/(Age/100) 308 0,41±0,18 227 0,51±0,24 81 0,14±0,007 0.000

NLR/(PSA/Age) 345 0,03±0,003 254 0,04±0,005 91 0,012±0,002 0.000

NLR/(BMI/Age) 359 6,06±0,30 258 6,00±0,38 101 6,20±0,41 0.054

(CRP*PSA*Age)/100 308 11,22+4,23 227 4,89±3,57 81 28,93±12,4 0.000

Table 2. The Comparison of All Parameters BPH and PCa together with Body Mass Index. Mean values and Standard 
Deviation, p<0.05, Kruskal-Wallis Test
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insulin-like factor and sex hormones with inflammation 
and signal changes in adipokines (23). In our study, 
however, waist circumference was highest and only 
statistically significant in the BMI-3 group in BPH. In 
our previously study supported to our present study 
(24). We determined no significant relation between 
PCa and waist circumference.

Bahadır et al. showed that NLR is not a good marker 
of inflammation in obese, non-diabetic patients with 
metabolic syndrome, but that leukocyte count and 
CRP may be useful biomarkers (15). Toriola et al. 
assessed PCa risk and inflammation biomarkers and 
revealed that while leukocyte counts increased, CRP 
and fibrinogen were unaffected (25). We used CRP and 
NLR as inflammation markers in this study. Since PSA, 
CRP and NLR values change depending on BMI, we 
considered all the parameters together. We developed 
new formulae. These parameters were compared 
by measuring their values in BPH and PCa. Chronic 
inflammation of the prostate was shown in both BPH 
and PCa (26). Although findings support the idea that 
inflammation underlies prostate diseases, no definitive 
evidence has yet been found. 

Poudel et al. showed that PSA levels decrease as 
BMI increases (10). They also reported an increased 
incidence of PCa in subjects with low BMI  (10). Oh 
et al. also reported that prostate volume increased 
with BMI, and that in association with this increase, 
BMI and enlarged prostate have an adverse effect on 
the determination of PCa when biopsy is performed 
(11). In our study, however, there was no difference 
between BPH and PCa in terms of BMI. PSA, CRP, NLR 
and BMI have been investigated separately in previous 
studies, and inconsistent results have been achieved 
in terms of both BPH and PCa (27-29). Neutrophil-
to-lymphocyte and neutrophil-to-lmphocyte rates in 
the decision for a rebiopsi in patients with a previous 
benign pathology and consistently 2,5-10 ng/ml PSA 
value (30-31). The purpose of the present study was 
to evaluate these four parameters together and to 
identify a patient group for biopsy by comparing the 
findings in BPH and PCa. When the newly developed 
formulae were compared, the CRP/PSA ratio, the NLR/
PSA ratio, the (CRP/PSA)/(age/100) ratio and the NLR/

(PSA/age) were significantly high in BPH, while only 
(CRP*PSA*age)/100 was significantly high in PCa. The 
other formulations were not significant in either BPH 
or PCa. The above newly identified formulae can be 
used in addition to routine parameters in predicting 
both diseases. However, prospective controlled 
studies with larger patient numbers are now needed. 
In the event that new studies support these findings, 
these new formulae should be used to predict the 
diseases. Among these new formulae, CRP/NLR, CRP/
PSA, NLR/PSA, (CRP/PSA)/(age/100), and NLR/(PSA/
age) exhibited a significant increase in BMI-3 in BPH 
patients. These formulae can be used to support the 
diagnosis of BPH.

Both BPH and PCa emerge and increase with age (32,33). 
BPH is a chronic lifetime disease, with an incidence 
of approximately 8% in males aged 31-40, increasing 
with age to 90% by the age of 90 (32). The incidence 
of PCa also increases with age (32). We encountered 
no previous study investigating age together with BMI. 
When age and BMI were considered together in our 
study, both BPH and PCa emerged earlier in the BMI-
3 group. Although prostate diseases are known to 
increase with age, our study shows that both diseases 
increase with higher BMI in the elderly population. 
Fujita et al. reported that a high neutrophil count is a 
good marker for PCa and that biopsy is required in the 
event of a low neutrophil count and high PSA levels 
(34). In contrast, Cihan et al. reported no statistical 
significance despite low neutrophil and leukocyte 
counts in patients with PCa. However, they reported 
that neutrophil levels rose in patients with BPH (35). 
In our study we determined no relation between CRP 
levels or neutrophil and lymphocyte counts and BMI in 
either BPH or PCa. 

NLR has been reported to be effective in predicting 
prognosis in PCa and progression in BPH (36,37). 
Although various studies involving different groups have 
reported that NLR may be significant or insignificant 
in patients with PCa (28,35,36), NLR can assist with 
treatment planning in patients with BPH (1,37). We 
observed the highest increase in NLR values in the 
BMI-1 group in BPH patients. NLR values decreased as 
BMI increased with patients with both BPH and PCa. 
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CONCLUSION
In conclusion, other parameters, and particularly the 
newly developed formulae described in this study, 
were more significant in the BPH/BMI-3 group than 
in the other groups. The combination of PSA, NLR and 
CRP based on BMI must be considered before biopsy is 
performed in the TRUS guideline, which is still valid for 
patients with PCa. We think that the new formulations 
we have worked to develop can be of clinical use in 
the event of uncertainly in differentiating between 
BPH and PCa. However, further similar studies are now 
needed in order to confirm this. Additionally our results 
clinically useful  in distinction of Prostate Cancer from 
BPH  especially in obese patients. 
Conflict of Interest: No conflict of interest.
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ÖZET
Ameliyat döneminde istenmeyen hipotermi cerrahi operasyon geçiren hastaların çoğunda görülmektedir. 
Anestezi, uzun süren ameliyatlar, soğuk ameliyathane odası, ileri yaş, ASA skoru IV ve üstü olan hastalarda hi-
potermi görülme riski daha fazladır.  Hipotermi görülen hastalarda cerrahi alan enfeksiyonların, kanamanın, 
postoperatif ağrının arttığı, anestezi sonrası uyanmanın geciktiği, termal konforun bozdulduğu ve hastanede 
kalış süresinin uzattığı bildirilmektedir. Bu derleme makale, ameliyat döneminde istenmeyen hipoterminin 
önlenmesinde kanıta dayalı uygulamaları incelemek amacıyla hazırlandı. Ameliyat döneminde istenmeyen 
hipoterminin önlenmesi için ameliyattan önce her hasta hipoermi riski açısından değerlendirilmedir. Cerrahi-
nin uzun sürmesi, düşük vücut kütle oranı, düşük tansiyon, soğuk irigasyon sıvılarının kullanılması hipotermi 
riskini attırmaktadır (Kanıt düzeyi orta). Riskli gurupta olduğu tespit edilen ve vücut sıcaklığı <36 oC olan 
hastalar ameliyatta alınmadan aktif olarak ısıtılmalı ve bu ameliyat esnasında da sürdürülmelidir. Otuz daki-
kanın üzerinde süren ameliyatlarda tüm hastalar aktif olarak ısıtılmalıdır (Kanıt düzeyi düşük). Hastanın vücut 
sıcaklığı anestezi indüksiyonu öncesi ve ameliyat esnasında 30 dakikada bir ölçülmeli ve kaydedilmelidir. 
Ameliyat döneminde ısınma hastalarda postoperatif ağrıyı, yara yeri enfeksiyonu, titremeyi ve perioperatif 
kan kaybınını azalmaktadır (Kanıt düzeyi orta). Sonuç olarak ameliyat döneminde istenmeyen hipotermi ile 
ilgili kanıta dayalı uygulamalar ışığında ameliyat döneminde hasta bakım standartları yeniden düzenlenmeli-
dir. Normal vücut sıcaklığını korumak için uygulanacak önlemler ve farklı aktif ısıtma yöntemleri kendi içinde 
karşılaştıran kanıt düzeyi yüksek çalışmalarla desteklenmelidir. 

Anahtar kelimeler: Hipotermi; Kanıta dayalı uygulamalar; Perioperatif dönem

ABSTRACT
Unplanned perioperative hypothermia is seen in the majority of patients undergoing surgery. The risk of 
hypothermia is greater in patients with anesthesia, long-standing surgery, cold room theater, older age, 
ASA score IV and above. It is reported that hypothermia is associated with surgical site infections, bleeding, 
increased postoperative pain, delayed awakening after anesthesia, impaired thermal comfort, and 
prolonged hospitalization. This review article aims to investigate evidence based practices in the prevention 
of unplanned perioperative hypothermia. In order to prevent unplanned perioperative hypothermia, each 
patient should be evaluated before surgery in terms of hypothermia risk. Prolongation of the surgical period, 
low body mass index, low blood pressure and using cold irrigating fluids increases the risk of hypothermia 
(Moderate level of evidence). Patients who are found to be at risk and whose body temperature is <36 oC 
should be actively warmed before and during operation. All patients must be actively warmed in operations 
which take more than half an hour (Low level of evidence). The body temperature of the patient should be 
measured and recorded every 30 minutes before induction of anesthesia and during surgery. Perioperative 
warming reduces postoperative pain, wound infection, shaking and perioperative blood loss (Moderate 
level of evidence). In a nutshell; evidence based practices should be undertaken to prevent unplanned 
perioperative hypothermia and the perioperative patient care standards should be arranged in the light of 
these evidences. In order to protect normal body temperature, studies comparing different active heating 
methods and measures should be supported by evidence based practices.  

Key words: Hypothermia; Evidence-based practice; Perioperative period
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GİRİŞ 
Ameliyat döneminde istenmeyen hipotermi; ameliyat 
öncesi dönemde anesteziden 1 saat önce başlayarak; 
ameliyat sonrası döneme ilk 24 saat kadar geçen süre 
içerisinde vücut sıcaklığının 36 0C’nin altına düşmesi 
olarak tanımlanmaktadır (1–4). Ameliyat geçiren 
hastaların yaklaşık yarısında istenmeyen hipotermi 
görülmektedir. Bu hastaların neredeyse yarısının vücut 
iç sıcaklığının ilk bir saatten sonra 36oC’nin altına, beşte 
birinin de iki saatten sonra 36oC’nin altına düştüğü ve bir 
çok komplikasyon geliştiği belirtilmiştir. Ameliyat olan 
hastalar ameliyathane ortamının ve kullanılan sıvıların 
soğukluğundan, bekleme sürelerinin uzunluğundan, 
vücut bütünlüğünün bozulması gibi durumlardan 
etkilenerek ameliyat öncesi, esnası ve sonrası dönemde 
hipotermiye girmektedirler. Vücudumuzdan sıcaklık 
kaybı yaş, cinsiyet, vücut yüzeyi, ameliyatın tipi, süresi 
ve mekanik ventilasyon uygulama süresi ile doğrudan 
ilişkilidir. Bu durum literatürde istenmeyen hipotermi 
(unplanned hypothermia), istenmeyen perioperatif 
hipotermi, ameliyat döneminde istenmeyen hipotermi, 
hipoterminin önlenmesi gibi terminolojilerle 
kullanılmaktadır. Ameliyathanelerde istenmeyen 
hipotermiden hastanın korunması ameliyathanede 
hasta güvenlik ilkeleri içerisinde yer almaktadır ve tüm 
ekibin sorumluluğundadır (5,6). 

Vücut sıcaklığının normal sınırlar içerisinde 
sürdürülmesi enfeksiyon oranlarını, ameliyat sırasında 
kan kaybını ve hastanede kalış süresini azaltabilir 
(7). Ameliyat döneminde istenmeyen hipoterminin; 
cerrahi alan enfeksiyonlarını, kardiyak aritmileri, kan 
kaybını artırdığı, ilaç metabolizmasını yavaşlattığı; 
anestezi sonrası ayılma ünitesinde kalış süresini, 
postoperatif ağrıyı, miyokart infaktüsü riskini artırdığı 
bildirilmektedir. Aynı zamanda immün sistem direncini 
düşürmekte, kardiyovasküler sistem ve metabolizmanın 
aşırı çalışmasına sebep olmakta,  pulmoner, renal 
ve endokrin fonksiyonları olumsuz etkilemektedir 
(1,8,9). Hipotermi görülen hastaların yaklaşık dörtte 
üçünde hipoksemi görüldüğü ve periferal oksijen 
saturasyonunu % 91’in üzerinde tutmak için maske ile 
oksijen desteği almaları gerektiği belirtilmektedir. (10) 
Ayrıca Türk Anestezi ve Rehabilitasyon Derneği’nin 
belirttiğine göre postoperatif vücut sıcaklığı 35 oC 
derecenin altında ise mortalite riski 40 kat artmaktadır 

(1). Bu durum hastanın zarar görmesine neden 
olmakta aynı zamanda da hastane harcamalarını da 
arttırmaktadır (2).

İstenmeyen perioperatif hipoterminin önlenmesi için 
vücudun ısı kaybı ile üretilmesi arasındaki dengenin 
sağlanması gerekmektedir. Vücut sıcaklık dengesi 
vücudun kendi metabolizmasının ürettiği ısı ya da 
dış kaynaklı ısı ile sağlanabilir. Ameliyat döneminde 
normoterminin sağlanması için bulgular bölümünde 
belirtilen birçok yöntem ve alet bulunmaktadır. 

Günümüzde teknoloji ve iletişim alanlarında yaşanan 
hızlı değişimler bilimsel olarak da bilgiye ulaşma yollarını 
kolaylaştırmıştır. Bu durum araştırma bulgularını 
artırmış ancak elde edilen bilimsel sonuçların 
uygulamalarda istenilen düzeyde kullanılmadığı 
görülmüştür. Bu bağlamda ortaya çıkan Kanıta 
Dayalı Uygulamalar (KDU) dünyada ilk olarak 1970’li 
yılların başında İngiliz epidemiyolog Archie Cochrane 
tarafından başlatılmıştır. KDU’ın amacı; klinik alanda 
problemleri çözmek, uygulamalara yenilik getirmek, 
hasta bakımında farklılıkları azaltmak,  etkin karar 
vermeyi sağlamaktır (11). KDU ile hasta bakımı ile ilgili 
karar verme sürecinde en iyi kanıtların dikkatli, anlaşılır 
ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygun şekilde 
kullanımıdır (12). Hipoterminin önlenmesine yönelik 
yapılan kanıta dayalı çalışmalar, hasta bakımında etkili 
ısıtma yöntemleri ile ilgili yol göstermektedir. 

Literatür incelendiğine, hipoterminin önlemesine 
yönelik kanıta dayalı çalışmaların sunulduğu bir 
çalışmaya rastlanmamaktadır.  Bu nedenle derlemenin 
amacı; önlenebilir bir problem olan ameliyat 
döneminde istenmeyen hipoterminin önlenmesinde 
kanıta dayalı uygulamaları incelemek ve klinik 
uygulamalarda konu ile ilgili sunulan bilimsel verileri, 
hastanın en çok yararına olacak şekilde kullanılmak 
üzere, kanıt düzeyleri ile birlikte ele almaktır. Tüm 
sağlık disiplinlerinde, yüksek düzey kanıtlarla sunulan 
bilimsel veriler klinik karar verme süreçlerinde önemli 
bir yol göstericidir.

YÖNTEM 
Bu bağlamda; son yıllarda istenmeyen perioperatif 
hipotermi ile ilgili yapılan; Cumulative Index to Nursing 
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and Allied Health Literature (CINAH), The Cochrane 
Library, PubMed, Web of Science,  National Guideline 
Clearinghouse veri tabanlarında bulunan kanıta dayalı 
çalışmalar taranarak kanıt düzeyleri ile birlikte incelendi. 
Kanıt düzeyleri Ameliyathane Hemşireleri Birliği (The 
Association of Perioperative Registered Nurses -AORN) 
tarafından düzenlenen kanıt derecelendirme sistemine 
göre sunuldu. Bu derecelendirmeye göre; yüksek düzey 
kanıt, ileri çalışmaların kanıt düzeyi güvenirliliğini 
değiştirmeyeceği öngörülen çalışmaları; orta düzey 
kanıt, ileri çalışmaların kanıt düzeyi güvenirliliğini 
değiştirebilecek çalışmaları; zayıf düzey kanıt, ileri 
çalışmaların kanıt düzeyi güvenirliliğini değiştirebilme 
ihtimali olan çalışmaları; çok zayıf düzey kanıt, 
güvenilirliği öngörülemeyen çalışmaları belirtmektedir.  

BULGULAR 
Hazırlanan rehberler ve yapılan kanıta dayalı 
uygulamalar öncelikle ameliyat döneminde istenmeyen 
hipoterminin tanımlanması ve tanınması üzerinde 
durmaktadır. Bu bağlamda hastaların yaşı, cinsiyeti, 
VKO(Vücut Kütle Oranı)’nı, ameliyat süresi, anestezi türü 
gibi birçok verinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 
AORN riskli hasta gruplarını belirlemesini ve 30dk’dan 
kısa sürenler de dahil tüm ameliyatlarda hastaların 
aktif olarak ısıtılmasını önermektedir (13,14). 

İspanya Ulusal Sağlık Sistemi ve Cochrane Merkezi 
tarafından ortak çalışma grupları ile hazırlanmış olan ve 
Klinik Uygulama Kılavuzu (Clinical Practice Guideline-
CPG) olan Cerrahi Süreçlerde Hasta Güvenliği İçin 
Klinik Uygulama Kılavuzu (Clinical Practice Guideline 
for the Patient Safety at Surgery Settings)’unda ve 
Ameliyathane Hemşireleri Birliği (AORN) tarafından 
ameliyat döneminde istenmeyen hipotermiden 
korunmak için hazırlanan öneriler ameliyat öncesi, 
esnası ve sonrasında olarak üç aşamada ve kanıt 
düzeyleri ile birlikte Tablo 1’de ele alındı (14,15).

Yukarıdaki tabloda ameliyat döneminde istenmeyen 
hipotermiden korunmak için KDU’da kanıt düzeyleri 
AORN tarafından düzenlenen kanıt derecelendirme 
sistemine göre sunuldu (16). Tablo 1 incelendiğinde; 
ameliyat döneminde istenmeyen hipoterminin 
önlenmesi üç aşamada ele alındı. İlk aşama olan 
ameliyat öncesi dönemde riskli grupları belirlemek 

ve vücut sıcaklığı takibi yer almaktadır. Eğer hastalar 
riskli grupta ise ya da vücut sıcaklıkları 36oC’nin 
altında ise ameliyat öncesi dönemde aktif olarak 
ısıtılması önerilmektedir. Ameliyat esnasında hastaya 
uygulanacak olan yıkama solüsyonları ve intravenöz 
sıvıları 38-40oC’ye kadar ısıtılmalıdır. Bunun yanında 
30 dakikadan uzun sürecek olan ameliyatlar için tüm 
hastaların aktif olarak ısıtılması ve vücut sıcaklıklarının 
ameliyat esnası ve sonrası dönemde takibinin yapılması 
önerilmektedir. Ameliyat sonrasında vücut sıcaklığının 
izlenmesi önemle vurgulanmaktadır ve hipoterminin 
komplikasyonları artırdığı belirtilmektedir  (kanıt 
düzeyi yüksek). Anestezi süresinin uzaması hipotermi 
açısından risk faktörüdür (kanıt düzeyi orta). Diğer 
risk faktörleri VKO’nın normal değerlerinin altında 
olması, yaş, ameliyat öncesi vücut sıcaklığının düşük 
olmasıdır (kanıt düzeyi orta). Normal vücut sıcaklığı 
korunan hastalarda cerrahi sonuçlarının daha iyi 
olduğu belirtilmektedir (kanıt düzeyi düşük). Hipotermi 
ameliyat  geçiren hastalarda doldukça sık görülmektedir 
(17–20). 

Hipoterminin belirlenmesi açısından vücut sıcaklığının 
takibi önemlidir. Çalışmalardan birçoğunda vücut 
sıcaklığını timpanik memrandan ölçen termometrelerin 
kullanıldığı görülmektedir(21–23). Bunun yanında; 
noninvazif yöntemlerden olan temporal arterden 
temassız termometre ile vücut sıcaklığı ölçümü ile 
ilgili çalışmalar da yer almaktadır. Temporal arterden 
ölçülen vücut sıcaklığı hem merkez(core) sıcaklığa 
eşdeğer sayılmakta hem de yüksek kanıt düzeyinde 
güvenilir bir yöntem olduğu belirtilmektedir (14).

İstenmeyen perioperatif hipotermiye karşı alınacak 
önlemlerin yanında hangi ısıtma yönteminin 
kullanılacağı da oldukça önemlidir. TARD (Türk 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği)’a göre; 
ameliyat döneminde istenmeyen hipoterminin 
önlenmesinde kullanılacak olan yöntemler pasif ısıtma 
ve aktif ısıtma teknikleri olarak ikiye ayrılmaktadır 
(1). Ameliyat döneminde ısıtma tekniklerinden olan 
pasif ısıtma, hastayı çevredeki ısı değişimlerinin sebep 
olacağı hipotermiden korumak amaçlı ve vücut yüzeyi 
ile doğru orantılı olarak uygulanır (24). Pasif ısıtma 
malzemeleri ameliyathane odasında kullanıma hazır 
bulunan pamuk battaniyeler, cerrahi örtüler, plastik 
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çarşaflar, yansıtıcı bileşikler (reflektif kompozitler) ya 
da başlık gibi “özel koruyucu” lardan oluşmaktadır 
(Şekil 1) (25). 

 Şekil 1. Hipotermiden koruyucu başlık.

Diğer bir ısıtma tekniği ise aktif ısıtmadır. Aktif ısıtma 
tenikleri kendi içerisinde sıcak hava üflemeli (forced-
air) sistemler, rezistif (elektrikli, karbon fiberli, jel vb.) 
sistemler ve radyant ısıtıcılar, intravenöz sıvı, kan ve 
kan ürünleri ısıtıcıları, ısı ve nem değiştirici filtreler, 
negatif basınçlı ısıtma sistemleridir (1).

Şekil 2. Sıcak hava üflemeli hasta ısıtma cihazı (forced-
air) ve özel battaniyesi.

Aktif ısıtma yöntemlerinden biri olan sıcak hava 
üflemeli sistemler, radyasyon ile ısı kaybını azaltırlarken, 
konveksiyon yoluyla da sıcaklık artışı sağlarlar. Ameliyat 
esnasında vücut sıcaklığını yaklaşık olarak 0,75°C/
saat arttırabilirler. Isıtma cihazlarının özel, uygun 
battaniyeler ile birlikte kullanılması önerilmektedir. 
Ameliyat döneminde istenmeyen hipotermi saptanan 
hastaların aktif olarak ısıtılmasında etkindirler. Cihazın 
özel donanımları bulunmaktadır. Örneğin karın ve alt 
ekstremite ameliyatlarında göğüs ve üst ekstremiteyi 
ısıtan aparatı, kafa ve yüze ait ameliyatlarda tüm 
vücut aparatı ya da üst ektremiteye ait operasyonlarda 
alt ekstremite aparatı kullanılabilmektedir (Şekil 2). 
Aktif ısıtma yöntemlerinden ikincisi rezistif (elektrikli, 
karbon fiberli, jelli vb. örtüler) sistemlerdir. Bazı rezistif 
sistemlerin içinde su veya özel jel bulunabilmektedir. 
Ancak battaniye içerisinde sıvı sürkülasyonu ile yapılan 
aktif ısıtmalar sonucu hasta yanıkları söz konusu 
olabileceği bildirilmektedir. İçinden elektrikli tellerin 
geçtiği örtülerin kullanımı uygun değildir. Karbon fiber 
malzeme üretilen rezistif sistemlerde kontrol üniteleri 
ile birlikte kullanılmakta; ısıtıcı battaniyeleri uygun 
boyut, göğüs kol battaniyesi gibi ameliyatın şekline 
göre tercih edilmektedir.  Rezistif sistemler hastadan 
hastaya geçişlerde dezenfekte edilebilmektedir, 
sıcak hava üflemeli sistem kadar etkili bir hasta 
ısıtma yöntemi olmakla birlikte maliyetinin de düşük 
olduğu bildirilmektedir (26,27). Ameliyat döneminde 
istenmeyen hipoterminin önlenmesinde aktif ısıtma 
önerilmektedir (1,28). Aktif ısıtma yöntemlerinden sıcak 
hava üflemeli sistemlerin (forced air) etkili olduğunu 
gösteren çalışmalar bulunmaktadır (21,29,30). Bununla 
birlikte yapılan birçok çalışmada da sıcak hava üflemeli 
sistemlerin ve rezistif sistemlerin etkinliğinin benzer 
olduğunu belirtilmektedir (23,26,31). Hipotermiden 
korumak için intravenöz ve irigasyon sıvılarının ısıtılması 
yöntemi ile yapılan araştırmalarda; hastalar kontrol 
grupları ile karşılaştırıldığında vücut sıcaklıklarının; 
indüksiyondan sonra ilk yarım saat içinde ortalama 
0.41 oC (kanıt düzeyi orta) ve ilk bir saatte 0.51 oC daha 
yüksek olduğu (kanıt düzeyi orta) bulunmuştur (32).
Konu ile ilgili sunulan sistematik derleme sonuçlarına 
göre ise; hipotermiden korumak için hasta ısıtma 
yöntemi kullanarak girişim yapılan hastalar kontrol 
grupları ile karşılaştırıldığında vücut sıcaklıklarının; 
indüksiyondan sonra ilk yarım saat içinde ortalama 
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Ameliyat Öncesi Öneriler Kanıt Düzeyi Kaynak

Kabul sırasında hasta sıcaklığını ölçülmelidir. Yüksek
(IC)

ASPAN***

Ameliyattan önce her hasta hipoermi riski açısından değerlendirilmedir. Sağlık çalışanları hasta ameliyathaneye girmeden 
önce vücut sıcaklığının normal sınırlar içinde olduğundan emin olmalıdır. Özellikle ilaç uygulanmış hastalar battaniye vb. ile 
örtülmelidir.

Zayıf CPG

Hipotermi komplikasyonların oluşumunu artırmaktadır ve vücut sıcaklığı izlenmelidir. Çok Yüksek
(IA)

AORN

Vücut sıcaklığı >36 oC olan hastalar ameliyata alınabilirler, <36 oC olan hastalar ameliyatta alınmadan aktif olarak 
ısıtılmalıdır ve bu ameliyat esnasında da sürdürülmelidir. 

Zayıf CPG

Düşük VKO (Vücut Kütle Oranı), yaş, ameliyat öncesi vücut sıcaklığının düşük olması hipotermi açısından risk faktörüdür. Orta
(IIIB)

AORN

Ameliyat Esnası Öneriler Kanıt Düzeyi Kaynak

Anestezi indüksiyonu hastanın vücut sıcaklığı 36 oC’nin üzerine çıkana kadar başlanmamalıdır. Zayıf CPG

30 dk’dan kısa süre anestezi uygulanan ancak hipotermi açısından riskli olan hastalar aktif olarak ısıtılmalıdır. Zayıf CPG

30 dk’nın üzerinde anestezi uygulanan tüm hastalar aktif olarak ısıtılmalıdır. Zayıf CPG

Sürekli basınç cihazlarının kullanımı vücut sıcaklığını düşürmektedir bu nedenle vücut sıcaklığı izlenmelidir Çok Yüksek
(IA)

AORN

Karbon-fiber battaniye ve sıcak hava üflemeli (forced- air) sistemler hipotermi önlenmesi için etkili yöntemlerdir ancak su 
sirkülasyonlu giysiler daha etkili olabilir.

Çok Yüksek
(IA)

AORN

IV sıvıların ısıtılması ve konvektif ısıtma kombinasyonu normotermi sürdürmede pamuk battaniye uygulamasından daha 
etkin bir yöntemdir.

Yüksek 
(IB)

AORN

Konvektif sıcak hava cihazlarının sıcaklıkları maksimum ayarlanmalıdır ve gerekirse daha sonra hastanın vücut sıcaklığı 36,5 
oC kalacak şekilde ayarlanmalıdır.

Zayıf CPG

İrigasyon ve intravenöz sıvıları 38-40 oC’ye kadar ısıtılmalıdır. Zayıf CPG

Hipotermi transfüzyon ihtiyacını arttırmaktadır. Yüksek 
(IIIA)

AORN

Anestezi tipi, VKO, ameliyathane oda sıcaklığı vücut sıcaklığının düşmesini direkt olarak etkilemektedir. Orta 
(IIIB)

AORN

Aestezi süresi uzun olanları hipotermiye girme olasılıkları daha yüksektir. Zayıf  
(IIIC)

AORN

Büyük cerrahi operasyon geçirecek hastalar lokal anestezi alsalar da vücut sıcaklığı monitörize edilmelidir. Normoterminin 
sürdürülmesi için aktif olarak ısıtılmalıdır.

Zayıf  
(VA)

AORN

Ameliyathane oda sıcaklığını 24 oC veya üzerinde tutulmalıdır. Yüksek
(IC)

ASPAN

Ameliyat Sonrası Öneriler Kanıt düzeyi Kaynka

Cerrahinin uzun sürmesi, düşük vücut kütle oranı (VKO), düşük tansiyon, soğuk irigasyon sıvılarının kullanılması hipoter-
miye sebep olmaktadır.

Orta  
(IIIB)

AORN

Ameliyat döneminde ısınma hastalarda ameliyat sonrası yara ağrısının, yara enfeksiyonunun, titreme ve perioperatif kan 
kaybınının azaltmasına yardımcı olur.

Yüksek
(IB)

AORN

Ağız ve temporal arter sıcaklıkları vücut merkez (özofagus) sıcaklıkğı yerine klinik olarak kabul edilebilir sonuçlar verir. Orta 
(IIB)

AORN

Noninvasif yöntem olarak temporal arteden vücut sıcaklığı takibi yapılabilir ve güvenilir bir yöntemdir. Orta 
(IIB)

AORN

Perioperatif normoterminin sürdürülmesi cerrahi sonuçları iyileştirmektedir. Ön ısınma yapılmalıdır ve ameliyat öncesi 
dönemde hipotermi için risk faktörleri tespit edilmelidir.

Zayıf 
(VB)

AORN

Vücut sıcaklığını perioperatif dönemde aynı yol ve teknikle ölçmek önceki değerler ile doğru karşılaştırma yapmak 
açısından önemlidir.

Yüksek 
(IC)

ASPAN

Temporal arter ölçümleri, normal sınırlar içindeki sıcaklık değerlerinde vücut merkez sıcaklığına yakındır, ancak normoter-
minin dışındaki aşırı uç değerleri göstermemektedir. 

Orta 
(IIB)

ASPAN

*AORN kanıt temelli model kullanılmıştır. 
**CPG: Klinik Uygulama Rehberi
*** ASPAN: Amerikan Perianestezi Hemşireler Birliği 

Tablo  1. İstenmeyen Perioperatif Hipotermiden Korunma İçin Öneriler.(15,16)
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0.11 oC (kanıt düzeyi düşük) ve ilk bir saatte 
ortalama 0.02 oC daha yüksek olduğu (kanıt düzeyi 
düşük) bildirilmektedir. Aynı zamanda istenmeyen 
hipotermiden korumak için ısıtma yapılarak girişim 
uygulanan hastaların; kan kaybının daha az olduğu 
(kanıt düzeyi orta) ve titremenin de daha az olduğu 
belirtilmektedir (kanıt düzeyi düşük) (24).

Tablo 2’de aktif ve pasif ısıtma yöntemlerinin 
karşılaştırılması;  İspanya Ulusal Sağlık Sistemi ve 
İberoamerican Cochrane Merkezi tarafından ortak 
çalışma grupları ile hazırlanmış olan sistematik 
derlemelere ve Klinik Uygulama Kılavuzu (Clinical 
Practice Guideline-CPG)’unda belirtilen kanıt düzeyine 
göre yapıldı (15). 

Karşılaştırılan hasta ısıtma yöntemleri Kanıt düzeyi Sonuç

Pasif ısıtma-kontrol grubu Orta düzey *
(Randomize kontrollü çalışma)

Normal bakım ve pasif yalıtım karşılaştırıldığında; pasif yalıtım (ceket, 
battaniye vb.) ile yapılan ısıtma hastanın vücut sıcaklığında fark 
oluşturmaktadır.

Aktif Isıtma- pasif ısıtma Orta düzey*
(Randomize kontrollü çalışma)

Aktif ısıtma ile pasif yalıtım karşılaştırıldığında; girişimden sonra 30 
dk - 60 dk arasında hastaların vücut sıcaklıkları arasında anlamlı fark 
görülmezken, girişimden 2 saat sonra aktif ısıtma yapılan hastaların 
vücut sıcaklıklarının anlamlı fark oluşturacak şekilde daha yüksektir.

Sıcak hava üflemeli sistemler- pasif Isıtma Orta düzey*
(Randomize kontrollü çalışma)

Sıcak hava üflemeli hasta ısıtma sistemi ve sıcak pamuk battaniye 
karşılaştırıldığında gruplar arasında girişimden 60dk sonra önemli 
bir fark görülmezken; iki saat sonra forced-air sıcak hava üflemeli 
sistemin oldukça anlamlı bir fark oluşturduğu; sıcak hava üflemeli 
sistem kullanılan grupta hipotermi görülme oranı kontrol grubuna 
göre düşüktür (sıcak hava üflemeli sistem grubu: 2/32 kontrol grubu: 
21/32).

Sıcak hava üflemeli sistemler- kontrol grubu Çok düşük düzey* Hastaların PACU’ya kabullerindeki vücut sıcaklıkları ortalaması sıcak 
hava üflemeli sistemlerle aktif ısıtılan hastalarda 36.3oC olup kontrol 
grubundaki hastaların vücut sıcaklıkları 0.67oC daha düşüktür.

İntravenöz sıvıların ısıtılması-kontrol grubu Orta düzey*
(Randomize kontrollü çalışma)

Aktif ısıtma yöntemi olan intravenöz sıvıların ısıtılması ve normal 
tedavi alan hastaların vücut sıcaklıkları karşılaştırıldığında; 60 dakika 
sonra aktif ısıtmanın uygulandığı hastaların vücut sıcaklıkları ile nor-
mal tedavi alan hastaların vücut sıcaklıkları arasında oldukça anlamlı 
farklıdır. Isıtma yapılan hastaların vücut sıcaklıkları ortalama 0.61oC 
daha yüksektir.

Tablo 2. Isıtma yöntemlerinin kanıt düzeyine göre karşılaştırılması.(15,17,32) 

Kanıt düzeyine göre aktif ve pasif ısıtma yöntemleri ile 
pasif ısıtma uygulanan ve hiçbir girişim uygulanmayan 
hastalar karşılaştırıldığında; pasif ısıtma yapılan 
hastaların vücut sıcaklıkları daha yüksek olduğu 
bildirilmektedir. Aktif ve pasif ısıtma karşılaştırıldığında 
ise girişimden 2 saat sonra aktif ısıtma yapılan 
hastaların vücut sıcaklıkları daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Ayrıca aktif ısıtma yöntemi olan 
intravenöz sıvıların ısıtılması ile normal tedavi alan 
hastalar karşılaştırıldıklarında, ısıtma yapılan hastaların 
vücut sıcaklıkları aynı şekilde daha yüksek olduğu 
bildirilmektedir (Tablo 2) (15,24,32). 

Yukarıda tabloda görüldüğü üzere; ısıtma yöntemlerinin 
etkinlikleri aralarında anlamlı farkların bulunmasının 
yanı sıra hastaların vücutlarının hangi bölgesinden 

ısıtıldığı da oldukça önemlidir. Genel ve lokal anestezi 
altında abdominal cerrahi geçiren 44 hasta ile 
yapılan randomize kontrollü çalışmada; ısı yalıtımının 
kafa, yüz, ekstremiteler ve gövde ısısı üzerine etkisi 
karşılaştırılmış, kontrol grubu sadece ekstremite 
ve gövdesinden ısıtılmıştır. Çalışmada otuzuncu ve 
altmışıncı dakikalarda anlamlı fark bulunmazken, 
hastaların son vücut sıcaklıkları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark olduğu; ısıtma uygulanan hastaların 
vücut sıcaklıklarının daha yüksek olduğu bildirilmiştir 
(kanıt düzeyi orta) (15).

Ameliyat döneminde hipotermiden korunmak zor bir 
durum olmakla beraber belirlenebilir ve önlenebilir bir 
durumdur (25). NİCE (The National Institute for Health 
and Clinical Excellence) vücut sıcaklığı 36 oC’nin altında 
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olan hastaların ısıtılması gerektiğini (33); benzer 
şekilde Anesteziolojistler Birliği (American Society 
of Anesthesiologists-ASA) anestezinin etkisinden 
çıkmak ve iyileşmek için vücut sıcaklıklarının normal 
sınırlar içerisinde olması gerektiğini önermektedir. 
Ameliyat esnası ve sonrası dönemde hipotermi gelişen 
hastalarda, uygun ve etkili ısıtma yöntemlerinin 
kullanılması ile ağrı, yara infeksiyonu, ameliyat sonrası 
titreme, kanama gibi komplikasyonların görülme riskini 
azaltmaktadır (34). Tüm bu komplikasyonlar göz önüne 
alındığında;  istenmeyen hipotermi insidansını azaltan 
bakım girişimleri oldukça önem taşımaktadır. 
Ameliyat döneminde istenmeyen hipotermi cerrahi 
süreç ve sonrasında birçok komplikasyona neden 
olduğu gibi hasta konforu açısından da istenmeyen 
bir durumdur (1,14,30). Aktif ısıtılan hastaların termal 
konforları son yıllarda literatürde yer alan bir terim 
olmakla birlikte Leeth ve ark. yaptığı çalışma aktif 
ısıtılan hastaların termal konfor skorlarının daha yüksek 
olduğunu göstermektedir (29).

ASPAN (The American Society of PeriAnesthesia 
Nurses)’ a göre aktif ısıtma yöntemleri intravenöz 
sıvıların ısıtılması, irigasyon sıvılarının ısıtılması, 
radyant ısıtıcılarının kullanılması, rezistive sistemlerin 
kullanılması hastaları istenmeyen hipotermiden 
korumak için etkili yöntemlerdir (kanıt düzeyi yüksek)
(35). Ancak çalışmalar hemşirelerin hipotermi ve 
normotermi için kanıta dayalı tanımlamalar ile 
ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıklarını da 
belirtmektedir (3). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sonuç olarak; ameliyat döneminde istenmeyen 
hipotermiden korunmak için kanıta dayalı uygulamalar; 
vücut sıcaklığı takibinin ameliyat öncesi dönemden 
başlayarak takip edilmesi, risk grubundaki hastaların 
belirlenerek vücut sıcaklıklarının yakından takip 
edilmesi ve ameliyat süresi yarım saatten uzun 
sürecek tüm hastaların yine ameliyat döneminden 
önce aktif olarak ısıtılmaya başlanması ve ameliyat 
boyunca devam etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 
Kanıta dayalı çalışmalarda, istenmeyen hipoterminin 
birçok komplikasyona sebep oluğu ve hasta konforunu 
olumsuz etkilediği belirtilmektedir.  

Ameliyat döneminde istenmeyen hipoterminin 
komplikasyonlarını önlemek için süreç bir bütün 
olarak ele alınmalı ve tüm hastaların vücut sıcaklıkları 
ameliyat öncesi dönemi de kapsayacak şekilde takip 
edilmeli ve kaydedilmelidir. Böylece hipotermi ile 
karşılama riski olan ya da hipotermiye giren hastalar 
belirlenebilir. Vücut normal sıcaklığını korumak için ise 
uygulanacak önlemler kanıt düzeyi yüksek çalışmalarla 
desteklenmelidir. Aynı zamanda farklı aktif ısıtma 
yöntemlerinin kendi içinde karşılaştıran çalışmalar 
yapılmalıdır. Ameliyat döneminde istenmeyen 
hipotermiyi engelleyecek girişimlerin artırılması için bu 
konu tıp ve hemşirelik öğretim programlarında da yer 
almalıdır. 
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ÖZET
Hipertansiyon dünya genelinde kardiyovasküler hastalıklar için modifiye edilebilen önemli bir 
risk faktörü olup, kardiyovasküler hastalık ile hipertansiyon arasında lineer bir ilişki vardır. Hi-
pertansiyon kardiyovasküler sistemi ve hedef organları sinsice ve gittikçe artan derecede harap 
ederek, önemli komplikasyonlara ve ölüme yol açabilir. Bu yüzden ömür boyu tedavi edilmesi ge-
reken ciddi bir rahatsızlıktır. Hipertansiflerde obeziteye sık rastlanır. Sağlıklı beslenme ile kilo kay-
bının serum glikoz ve lipit düzeyleri üzerine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Klinik çalışmalar 
sağlıklı besinlerin kardiyometabolik parametreler üzerinde yararlı etkileri olduğunu göstermiştir.
Sigaranın bırakılması, stresten uzak durulması, alkol alımının terk edilmesi, tuz alımının azaltıl-
ması, sebze ve meyve tüketiminin arttırılması, doymuş ve toplam yağ alımının azaltılması, fiziksel 
aktivitenin arttırılması ve vücut ağırlığının kontrolü gibi yaşam tarzı değişiklikleri hipertansiyon 
tedavisinin önemli komponentleridir. Bu yaşam tarzı değişiklikleri hipertansif hastalarda ilaç te-
davisiyle birlikte uygulanmalıdır. Ayrıca, biyokimyasal parametreler de düzenli olarak izlenmeli-
dir.

Anahtar Kelimeler: DASH; Hipertansiyon; Beslenme; Akdeniz diyeti

ABSTRACT
Hypertension is a modifiable risk factor for cardiovascular disease worldwide and there is a 
linear correlation between hypertension and cardiovascular disease. Hypertension insidiously 
damages cardiovascular system and target organs, thus leading to important complications and 
death. Therefore, it is a serious disorder requiring life-long management. Obesity is common 
amongst the hypertensive patients. Weight reduction with healthy nutrition is known to have 
positive effects on serum levels of glucose and lipids. Clinical trials indicate that healthy nutrients 
have beneficial effects on cardiometabolic parameters.

Lifestyle modifications, such as smoking cessation, stay away from stress, abandonment of alcohol 
intake, reducing salt intake, increasing vegetable and fruit consumption, decreasing saturated 
and total fat intake, increasing physical activity and weight control are important components 
of the management of hypertension. These modifications should be applied in addition to drug 
therapy in hypertensive patients. Also, biochemical parameters should be monitored regularly.

Key Words: DASH; Hypertension; Nutrition; Mediterranean diet
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GİRİŞ
Hipertansiyon sinsice başlayarak sistolik ve diyastolik 
kardiyak disfonksiyon ile uzun dönemde sol ventrikül 
pompa yetmezliği ve konjestif kalp yetmezliği 
gelişmesine neden olan ciddi bir rahatsızlıktır. 
Hipertansiyon nedeniyle koroner damarlarda oluşan 
endotel fonksiyon bozukluğu vazodilatatör cevapları 
baskılar. Bundan dolayı koroner kan rezervinin 
azalması sonucu koroner  arter hastalığı riski artar. 
Hipertansiyon böbreklerin, afferent arteriollerinin 
duvarlarında hyalinizasyon ve skleroz gelişmesine yol 
açarak hipertansif nefroskleroz gelişimine de neden 
olur. Ayrıca, hipertansiyonun serebrovasküler hastalık, 
sol venrikül hipertrofisi, atrial fibrilasyon ve konjestif 
kalp yetmezliği gelişmesinde de önemli rolü vardır (1). 
Tüm bu olumsuz gidişatın önlenmesi için ilaç tedavisi 
yanında beslenmenin, yaşam tarzı değişikliklerinin 
ve biyokimyasal parametrelerin izlenmesinin önemi 
büyüktür.  

Hipertansiyon ile ilişkili risk faktörleri:
Obezite: Obezite ile hipertansiyonun ilişkisi pek 
anlaşılmamış olup, obezitenin hipertansiyonla 
bağlantısı etnik farklılıklar da gösterir. Örneğin Afrika 
kökenli Amerikalı obez bayanlarda hipertansiyon pek 
görülmemektedir. Ancak, damar direncini arttıran aşırı 
bir yağ dokusuna sahip olduklarından dolayı obezlerde 
tüm vücuda kan pompalayan kalbin işi tabiatıyla 
artacak ve artan art-yükten dolayı hipertansiyon 
gelişme riski artacaktır. Ayrıca, hemodinamik 
faktörlerin, nöroendokrin mekanizmaların ve artmış 
yağ dokusundan salınan vazoaktif maddelerin 
hipertansiyon gelişmesinde rol oynayabileceği 
bildirilmiştir (2). Yağ hücreleri tarafından üretilen 
adipokinlerin (leptin gibi hormonlar) obezite ile ilgili 
hipertansiyonda rolü olabilir. Leptin’in neden olduğu 
hipertansiyon kombine sempatetik blokla önlenebilir. 
Bu da leptin’in hipertansif obezlerde sempatik 
aktivasyona katkıda bulunduğunu kuvvetle destekler 
(3). 

Obezlerde hem kardiyak debi hem periferik damar 
direnci arttığından hipertansiyona eğilim oluşur. 
Obezlerde artmış kardiyak debinin ana sebebi sıvı 
retansiyonu nedeniyle aşırı artmış volüm yükünden 
kaynaklanan ön yük artışıdır. Obezlerde kalbin debisi 

arttığı halde nedense kalbin hızı ise pek değişmez. 
Obezite, kalorisi yüksek diyet ve tuz hipertansiyondan 
bağımsız olarak sol ventrikül hatta bazen sağ ventrikül 
de hipertrofiye yol açabilir (3). Obezlerde sistolik arter 
basıncının artmasında periferik damar direncinin 
yükselmesi de önemli rol oynar (4). 

Sigara: Sigara insülin direncini arttırır, lipit profilini 
olumsuz etkiler ve endotel disfonksiyonu yaptığından 
vazodilatasyonda azalmaya yol açar. Sigara tek başına 
miyokart enfarktüsü riskini 2-2.5 kat arttırırken, eşlik 
eden diyabet ve hipertansiyonda varsa bu risk 13 kat 
artmaktadır (5). Antihipertansif tedavinin başarısı 
için mutlaka sigaradan vazgeçerek antihipertansif ilaç 
tedavisine karşı direncin önlenmesi ve kardiyovasküler 
risklerin azaltılması gerekir.

Çay ve kahve: İçeriğindeki flavonoidler nedeniyle 
şekersiz veya az şekerli kahve ve çay içilmesi 
kardiyovasküler sisteme yararlı olabilir. Ancak, sempatik 
etki nedeniyle kalp hızı ve kan basıncında artışa neden 
olduğundan çayın ve kahvenin aşırı tüketimlerinden de 
sakınılmalıdır (6). Yapay tatlandırıcılardan aspartam’ın 
aşırı tüketiminin erkeklerde hematopoetik kanser 
riskini arttırdığı sanıldığından ve yapay tatlandırıcı 
maddelerin iştahı arttırmasından dolayı çay ve kahvede 
kesinlikle bu tatlandırıcı maddeler kullanılmamalıdır. 
Sıcak çay içilmesi nedeniyle ülkemizde doğu Anadolu 
bölgesinde ve Van’da özefagus kanserleri kadınlarda en 
sık erkeklerde ise ikinci sıklıkta görülen kanser olduğu 
bildirilmiştir. Bu yörede özefagus kanserinin sık olması 
sıcak çay içilmesiyle bazı karsinojen özellikteki kimyasal 
maddelerin özefagus epiteline penetre olmasıyla izah 
edilmiştir (7). Bu yörede ülkemizin diğer bölgelerine 
göre kaçak çay içimi fazladır. Dünyanın çay tarımı yapılan 
diğer yörelerinden farklı olarak ülkemizde yetişen çay 
bitkisinin üzeri kışın yağan karla kaplandığından dolayı 
haşere ilacı kullanılmasına gerek kalmadığından elde 
edilen ürün organiktir. Şayet haşere ilaçlarının çay 
yaprağının üzerinde kalma gibi riskli bir durum varsa 
menşei belirsiz olan kaçak çayların önemli sakıncalarının 
olması muhtemeldir. Bu nedenle menşei belirsiz kaçak 
çay yerine yerli çay içilmesi tercih edilmelidir.

Fazla karbonhidratlı beslenme: Günlük alınan kalorinin 
en fazla %10’u şeker eklenmiş gıdalardan alınmalıdır. 
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Diyete rafine karbonhidratların yani şekerin eklenmesi 
obezite, tip 2 diyabet, kalp damar hastalığı ve diş 
çürüklerine neden olabileceğinden sakınılmalıdır (6). 
Ancak, karbonhidratlar aşırı da kısıtlanmamalıdır. Aksi 
halde asit baz dengesi bozukluğu nedeniyle organ 
disfonksiyonları gelişebilir.

İnsülin direnci, glikozun özellikle iskelet kasları 
başta olmak üzere periferik dokularda kullanımının 
azalmasıyla karakterize metabolik bir bozukluktur. 
Esansiyel hipertansiyona insülin direnci sıklık eşlik 
eder ve kardiyovasküler risklerin artmasında rol oynar. 
İnsülin direncine bağlı hipertansiyonun patogenezinde 
endotele bağlı vazodilatasyonun azalmasının önemli 
rol oynadığı belirtilmiştir. Ancak, İnsülin direnci 
olanların hepsinde hipertansiyon görülmediği gibi 
her hipertansiyonlu hastada da insülin direnci 
rastlanmaz. Nitekim insülin direnci olan Pima kızıl 
derililerinde ve Meksika yerlilerinde hipertansiyon pek 
rastlanmamaktadır (3). İnsülin seviyelerinin yüksekliği 
ve insülin direnci hipertansif hastalarda daha sık 
tespit edilmiş olup, total kolesterol seviyelerinin de 
hipertansif hastalarda yükselmeye eğilimli olduğu 
bildirilmiştir (8).

Alkol: Alkol kullananlarda kullanmayanlara göre 
hipertansiyon daha sıktır. Alkol ayrıca antihipertansif 
tedavinin etkisini azaltır ve inme riskini arttırır. Alkolün 
hanımlarda meme kanseri için risk oluşturduğu 
da bildirilmiştir (6). Şüphesiz, alkol siroz, inme ve 
pankreatit gibi ciddi rahatsızlıklara da neden olabilir. 
Alkol sempatik aktiviteyi ve renin anjiyotensinojen 
sisteminin aktivitesini arttırır. Günlük 20-30 gram alkol 
alımı bile kan basıncını yükseltir (9).

Tuz kullanımı: Esansiyel hipertansiyon gelişmesinde 
rolü bilinen ve bilinmeyen birçok faktörler 
mevcut olmasına rağmen böbreklerin ve sodyum 
metabolizmasının önemi büyüktür. Bu nedenle tuz 
kısıtlanması çok önemlidir. Günlük tuz tüketimi 2300 
mg sodyumu (6 gram tuz) geçmemelidir. Bu da yaklaşık 
1 tatlı kaşığıdır. Tuz kısıtlaması yapılan hipertansiflerde 
ise günlük tuz alımı en fazla 1500 mg olmalıdır. Maalesef 
ülkemizde başta ekmek olmak üzere birçok gıdadan 
ihtiyacımızın çok üstünde tuz almaktayız. Ülkemizde 
günlük ortalama tuz tüketimi 18 gramın üstündedir. 

Hipertansiflerde soda tüketimi kısıtlanmayabilir, ancak, 
sodyum miktarı az olan soda tercih edilmelidir (10). Tuz 
kısıtlanırsa kalp debisi azalır. Sol ventrikül hipertrofisi, 
glomerüler hiperfiltrasyon ve proteinüri geriler ve 
ilaçların dozu azaltılabilir (3).

Tuz tüketiminin artmasıyla birlikte böbreklerle sodyum 
atılımının azalması hipertansiyon gelişmesinde 
önemlidir. Sodyum fazlalığında ve renal sodyum 
tutulumu ile ilgili bozukluklarda hipertansiyona yol 
açan mekanizma kardiyak debi artışıdır. Bu temel 
mekanizmadan farklı olarak diğer birçok faktör ise 
damarlarda vazokonstriksiyon ve hipertrofiye neden 
olarak periferik damar direncindeki yükselme nedeniyle 
hipertansiyon gelişmesinde rol oynar.

İlerleyen yaşla birlikte dildeki papillaların atrofiye 
uğraması nedeniyle tat alma duyusu azalmaya 
başlayacağından yaşlılarda tuzlu yiyeceklerin 
algılanmasında azalmalar olur ve fazla tuzlu yemeye 
eğilim oluşabilir (11). Bu da hipertansiyon tedavisini 
olumsuz etkileyebilir.

Yağ: Doymuş yağlardan gelen kalori en fazla günlük 
kalorinin %10’u kadar olmalıdır. Ancak, doymuş 
yağları azaltıp yerine karbonhidrat ağırlıklı bir diyete 
de geçilmemelidir. Aksi halde trigliserid seviyelerinde 
artış, HDL kolesterol seviyesinde azalma ve uzun 
süredeyse obezite ve diyabeti tetikleyebilir. Bunun 
için doymuş yağların azaltılmasıyla oluşacak enerji 
açığı karbonhidratların arttırılması yerine çoklu 
doymamış yağlarla karşılanmalıdır. Doymuş yağların 
çoklu doymamış yağlarla değiştirilmesi kolesterol 
ve LDL kolesterol seviyesini anlamlı olarak azaltır ve 
koroner mortaliteyi azaltır. Yağları çok azaltıp yerine 
karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye geçersek kalp 
damar hastalıkları, felç, diyabet ve obezite gibi kronik 
hastalıkların gelişim riski de artabilir (6).

Zeytin ve kabuklu yemişlerin tekli doymamış yağları 
sağlık için faydalıdır. Ancak, ayçiçeği yağı gibi bitkisel 
yağların kızartmalarda kullanılmasıyla oluşan trans-
yağlar,  kısmi hidrojenize bitkisel yağlar olup, son 
derecede zararlıdırlar ve kalp damar hastalıkları 
riskini arttırırlar. Zeytinyağının çok uzun sürmemek 
şartıyla kızartmalarda kullanılması trans-yağları 
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oluşturmadığından kızartmalarda, ayçiçeği yağ 
yerine zeytinyağı tercih edilmelidir. En doğrusu ise 
kızartmalardan kaçınılmasıdır. Ayrıca, nitrik oksit 
konsantrasyonlarını arttırarak arterlerin dilate olmasına 
yardımcı olarak kan basıncını azaltabilen polifenoller 
zeytinyağında bolca vardır. Ay çiçek yağında polifenoller 
yoktur (12).

Akdeniz diyetinde (zeytinyağlı gıdaların hakim olduğu, 
balık, sebze ve meyve ağırlıklı diyet) zeytinyağından 
dolayı yüksek oranda tekli doymuş yağ asitleri vardır. 
Aksine, doymuş yağ asitleri ise azdır. Zeytinyağının 
kapsamında bulunan antioksidan maddeler 
(karotenler, tokoferollar, ve fenolik bileşikler) lipit 
peroksidasyonunun ve serbest radikallerin etkilerini 
inaktive etmeye eğilimli olduklarından Akdeniz diyeti 
çok yararlıdır (12). 

Sedanter yaşam: Sedanter yaşam sürenlerde 
hipertansiyon riski %20-50 artar. Fizik aktivitenin 
artmasıyla arteriyel vazodilatasyon ve insülin duyarlılığı 
artar. Dislipidemi ve damar duvarı kompliyansı 
iyileşir (3). Adaleler kasıldıkça damarlar genişleyerek 
tansiyonun azalmasına katkıda bulunur. Düzenli 
egzersiz kan basıncı regülâsyonu için yararlı olduğu gibi 
kardiyovasküler hastalıklardan koruyucudur. Günlük 
30-40 dakikalık aerobik egzersizler, yürüyüşler veya 
yüzme çok yararlıdır. 

Emosyonel stres tansiyonu akut olarak yükseltebilir. 
Sedatiflerin ve trankilizanların kan basıncına etkisi 
yoktur. Stres esnasında renin anjiyotensin sisteminin 
aktivitesinde artış, insülin direnci yanında endotelyal 
disfonksiyona neden olur ve proinflamatuar sitokinleri 
arttırarak vazodilatasyon gelişmesini önlerler (3). 

Kan basıncını düzenlenmesi
A)Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin kan 
basıncına etkisi: Kan basıncının akut ve kronik olarak 
düzenlenmesinde temel mekanizmalardan birisi renin 
anjiyotensin sistemidir (RAS). Böbreklerden salgılanan 
reninin katalizörlüğünde karaciğerden dolaşıma verilen 
anjitotensinojen anjiyotensin I’e çevrilir. Anjiyotensin 
I’de anjiyotensin konverting enzim (ACE) tarafından 
anjiyotensin II’ye (AII) dönüştürülür. AII’nin AT2 
reseptörüne bağlanmasıyla periferik vasküler yapılarda 

vazokonstriksiyon, aldosteron salınımı, renal tübüler 
sodyum geri alımı ve vazopressin salınımı uyarılarak kan 
basıncı yükselişe geçer. Dengeyi sağlamak için negatif 
feedback mekanizmasıyla renin salınımı inhibe olur 
ve böylece normal şartlarda kan basıncımız dengede 
tutulur. 

B) Endotel disfonksiyonun kan basıncına etkisi: 
Endotelyal hücreler, vasküler duvardaki düz adale 
hücreleri üzerinde vazoaktif dilatasyon ve konstriksiyon 
yapan birçok lokal parakrin etkili madde (nitrik oksit, 
endotelin vs) salgılayarak kan basıncını etkiler. 
Nitrik oksitin kısa etkili, yüksek derecede penetre 
olabilen güçlü vazodilatatör, platelet adezyonu 
ve agregasyonunu inhibe edici, damar düz adale 
hücrelerinin çoğalmasını ve göçünü önleyici etkileri 
vardır. NO’ya bağlı vazodilatatör cevapta azalma, 
anormal vasküler yeniden yapılanmaya ve kalıcı hasara 
yol açabilir. 

Hipertansiflerde beslenme
Tütsülenen veya tandırda pişirilen etlerde fazla miktarda 
benzopiren gibi kanserojen polisiklik hidrokarbonlarda 
oluştuğundan bu tarz hazırlanan gıdalardan kaçınılması 
gerekir (7). Ayrıca, et ve et ürünleri tüketimi diyastolik 
tansiyon artışıyla anlamlı olarak pozitif ilişki gösterirken, 
deniz ürünleri ve balık tüketimiyse aksine diyastolik 
tansiyonu azaltır (12). Kırmızı etin az olduğu, balık, 
deniz ürünü ve zeytinyağlı yemeklerin hakim olduğu 
Akdeniz tipi diyetin hipertansiyona bu olumlu etkisi 
yanında mineral içeriğinin yaklaşık %85’ini kalsiyum 
ve fosforun oluşturduğu kemiklerimizin yoğunluğunu 
da arttırdığından osteoporoz gelişimine karşı da yararlı 
olacağı açıktır. Akdeniz diyetinin içeriğindeki kalsiyum, 
fosfor, protein ve vitaminler kemiklerimizin sağlıklı 
olması için de gereklidir. 

Zeytinyağı ile pişirilmiş sebze yemekleri ve meyve ağırlıklı 
diyet hem sistolik hem diyastolik tansiyon üzerine 
olumlu etkiler gösterirken; işlenmiş tahıllar, işlenmiş 
et, et ürünleri ve alkol alımı arteriyel tansiyon üzerine 
olumsuz etkiler gösterir. (12). Soğan ve sarımsağın kan 
basıncını sürekli azaltıcı etkisi saptanamadığından (13) 
ilaç tedavisinin yerini asla alamaz.

Liflerden zengin beslenme insülin duyarlılığını arttırır, 
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dislipidemiyi düzeltir ve kan basıncı tedavisine 
olumlu katkıda bulunur (3). Bu nedenle sebze ve 
meyve ağırlıklı, doymuş yağ asitlerinin ve şeker 
eklenmiş gıdaların diyetin %10’unu geçmediği 
DASH diyeti (hipertansiyonu önlemek için beslenme 
yaklaşımları) günümüzde önerilmektedir. Bu diyette 
işlenmiş tahıl, işlenmiş et ürünleri önerilmez.  İlginç 
olarak DASH diyetinde bariz bir yağ kısıtlanması 
da önerilmemektedir. Diyetteki doymuş yağları 
sınırlandırarak, oluşan enerji açığının karbonhidratlar 
yerine çoklu doymamış yağ asitleri ihtiva eden yağlarla 
dengelenmesi önerilir. DASH diyetinin kan basıncını 
anlamlı olarak azalttığı görülmüştür. DASH diyetiyle 
birlikte tuz kısıtlanması, kilo verilmesi ve düzenli 
egzersiz uygulanması ile antihipertansif ilaçların 
dozunun ve miktarının da azaltılabileceği bildirilmiştir 
(14). Henüz üzerinde yeterli çalışmalar olmamasına 
rağmen zeytinyağı ağırlıklı tekli doymuş yağ asitlerinin 
ağırlıklı olduğu Akdeniz diyetinde bulunan yağ 
asitlerinin de DASH diyetindeki çoklu doymamış yağlar 
kadar faydalı olabileceğinden, tuz kısıtlanması yapılan 
Akdeniz diyetinin de DASH diyeti gibi yararlı olacağını 
düşünüyoruz. Ayrıca, omega-3 yağ asitlerinden zengin 
balıklarla beslenmenin anti-hipertansif etkisi yanında 
anti-aritmik, anti-trombotik, anti-inflamatuvar, ve 
anti-hiperlipidemik gibi kardiyo-protektif etkilerinin de 
olduğu bildirilmiştir (11). 

Besinlerde yeterli potasyum, kalsiyum ve magnezyum 
bulunmalıdır. Gıdalarla yeterli potasyum alınmasıyla 
(günde 90 mmol) serbest radikal oluşumu ve 
renin anjiyotensin sistemi aktivitesi azalır. Böylece 
endotel hücreleri hipertansiyonun oluşturduğu 
olumsuzluklardan korunduğundan inme gibi 
serebrovasküler olaylarda azalacaktır (3). 

Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme sağlıklı olmakla 
birlikte yanında B12 vitamini ihtiva eden et ve hayvansal 
kaynaklı proteinlerin de alınması gerektiğinden 
vejetaryen beslenme sağlıklı olmadığı gibi hipertansif 
hastalarda da önerilemez. Üstelik B12 vitamini 
eksikliğine bağlı olarak homosisteinemi seviyeleri 
artacağından vejetaryenler hipertansiyona eğilimli bile 
olabilecektir (15).

Hem sistolik hem diyastolik tansiyonu yüksek olanlar 

düzenli ilaç tedavisi gördüklerinde inme ve koroner 
arter hastalığı riskleri sırayla yaklaşık %40 ve %20 
azalmaktadır (5). Bu nedenle beslenmenin yanında ilaç 
tedavisi de mutlaka gereklidir. 

SONUÇ
Hipertansiyon başta kardiyovasküler sistem, beyin ve 
böbrekler olmak üzere birçok sistemi etkileyen sinsi 
seyreden ölümcül ama tedavi edilebilir bir hastalıktır. 
Tedavisi için beslenme ve ilaç tedavinsin birlikte 
yürütülmesi gerekmektedir. Diyetin ayarlanarak vücut 
ağırlığının kontrolü, sigaranın bırakılması, stresten 
uzak durulması, alkollü içkilerden vazgeçilmesi, tuz 
alımının azaltılması, sebze ve meyve tüketiminin 
arttırılması, doymuş ve toplam yağ alımının azaltılarak 
dengelenmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması 
gibi Yaşam tarzı değişikliklerinin hipertansiyonun 
önlenmesinde ve tedavisinde yeri önemlidir. Sonuç 
olarak, bu yaşam tarzı değişiklikleri ile ilaç tedavisinin 
birlikte uygulanmasıyla ve eşlik eden hastalıklarla 
ilgili biyokimyasal parametrelerin de düzenli olarak 
izlenmesiyle hipertansiyonun etkin tedavisinin yanında 
felç, konjestif kalp yetmezliği, miyokart enfarktüsü, 
periferik arter hastalığı ve son dönem böbrek 
hastalıklarının gelişmesine karşı da mücadele edilmiş 
olacaktır. 
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ÖZET
Gelişen teknoloji ile birlikte rektum kanseri cerrahisinin uygulamalarında da birtakım yenilikler 
ortaya çıkmıştır. Konvansiyonel laparoskopinin yanı sıra, tek insizyonla laparoskopik cerrahi, ro-
botik cerrahi ve transanal total mezorektal eksizyon bu yöntemler arasındadır. Birbirlerine ve 
açık cerrahiye üstünlükleri halen bir güncel araştırma konularıdır.

Anahtar Kelimeler: Eksizyon; Rektum; Robotik
 

ABSTRACT
Advancing Technologies have led to new methods in the surgery of rectal cancer. Besides 
conventional laparoscopy, single incision laparoscopic surgery, robotic surgery and transanal 
total mesorectal excision are among these methods. Their superiorities over each other and 
over open surgery are still current topics of research.  

Keywords: Excision; Rectum; Robotic
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Laparoskopik rektum cerrahisi:
İlk kez 1991 yılında Jacobs ve arkadaşları tarafından 
bildirilen laparoskopi yardımlı kolektomi operasyonu 
sonrasında yapılan araştırmalarda, laparoskopik 
kolorektal cerrahinin daha az ağrı, barsak hareketlerinin 
daha erken geri dönmesi ve hastanede yatış süresinin 
daha kısa olması gibi avantajları ortaya konulmuştur (1-
6). Ancak tüm bu avantajlarına rağmen, kolesistektomi, 
apendektomi veya Nissen fundoplikasyona kıyasla 
halen daha az tercih edilmektedir. Bunun da başlıca 
nedeni sıklıkla abdomenin birden fazla kadranında 
diseksiyon, vasküler bir takım yapıların ortaya 
konulması ve rezeksiyon sonrası kapalı ortamda 
anastomoz yapılması gibi ileri laparoskopi tekniklerinin 
uygulanması zorluğudur.

Laparoskopinin uzun dönem onkolojik sonuçlar 
üzerine etkileri uzun süredir tartışılan bir konudur. 
Portların giriş yerlerinde gelişen metastazlar, lenf nodu 
ve mezorektal diseksiyonunun yeterliliği bu tartışma 
konularının başlıklarını oluşturmaktadır. Operasyon 
sonrası görülen yara yerinde tümör nüksü son derece 
nadir bir durumdur. Ancak 1990’larda bildirilen ilk vaka 
serilerinde port yerlerinde metastaz ve peritoneal 
yayılım çok daha yüksek oranlarda idi ve hatta bazı 
serilerde %10-20 oranlarına ulaşmaktaydı (7-10).  Daha 
sonraları yapılan randomize prospektif çalışmalarda, 
aslında açık ve laparoskopik operasyonlarda görülen 
yara yerlerindeki nüks oranları arasında bir fark 
olmadığı gösterildi (11-15). 

Onkolojik olarak laparoskopik kolon cerrahisinin 
güvenilirliği daha önce gösterilmesine rağmen, 
rektum kanseri cerrahisinde onkolojik olarak yöntemin 
güvenilirliği ve etkinliği tartışma konusu olmuştur 
(16,17). Total mezorektal eksizyonun dar ve derin bir 
bölge olan pelviste yapılması zaten oldukça zor olan bu 
cerrahi yöntemi, laparoskopik yaklaşım daha kompleks 
bir hale sokmakta ve onkolojik olarak sonuçları etkileme 
riskini ortaya çıkarmaktadır. Yapılan ilk çalışmalardan 
CLASSIC araştırmasında, her ne kadar istatistiksel 
olarak bir anlamlılığı olmasa da çevresel rezeksiyon 
sınır pozitifliği açık grupta %6 iken laparoskopi 
grubunda %12 civarındaydı (4). Ancak çalışmaya alınan 
hastalar 1996 – 2000 seneleri arasında ameliyat olan 
hastalardı ve açığa dönme oranı %30’un üzerindeydi. 

Bu da bize çalışmanın yapıldığı tarihlerde laparoskopi 
tecrübesinin yeterli olmadığını düşündürmektedir. 
Öte yandan daha sonra yapılan çalışmalarda onkolojik 
olarak laparoskopiyle açıktakine benzer sonuçlara 
ulaşıldığı gösterilmiştir. Avrupa’dan çok merkezli 
COLOR II çalışmasında laparoskopi ile yapılan rektum 
kanser cerrahisinin onkolojik olarak güvenli olduğu 
gösterildi (18). Bu çalışmada lokorejyonel nüks 
oranları, hastalıksız sağkalım oranları açık cerrahide 
gözlenen oranlara yakındı. Bu çalışmayı takiben yapılan 
prospektif çalışmalarda ve metanalizlerde bu bulgular 
desteklenmiştir (19-25). 

El yardımıyla laparoskopik cerrahi (Hand as-
sisted laparoscopic surgery – HALS):
HALS, laparoskopik cerrahiye hibrid bir alternatif 
yöntem olarak 1990’ların ortasında geliştirildi (26). 
Bu teknikte port benzeri cerrahın elini batın içerisine 
sokabildiği bir alet kullanılır ve pnömoperitoneum 
oluşturulmuşken cerrah elini kullanabilmekte, 
retraksiyon, diseksiyon ve hemostaz yapabilmektedir. 
Ayrıca, bu port vasıtasıyla piyes dışarı alınabilmektedir. 
Taktil duyusunun da kullanılabilmesi ve öğrenmesi 
konvansiyonel laparoskopiye kıyasla daha kolay 
olduğundan öğrenme aşamasında cerrahlara 
laparoskopiye geçiş için önerilebilir. Ayrıca adezyon, 
tümör büyüklüğü veya intraoperatif kanama gibi 
komplikasyonlar ile karşılaşıldığında açığa dönmek 
yerine kullanılabilir. Onkolojik sonuçlar açısından 
da konvansiyonel laparoskopiyle fark olmadığı 
bildirilmektedir (27).  

Tek insizyonla laparoskopik cerrahi (Single inci-
sion laparoscopic surgery – SILS) 
Laparoskopik kolorektal cerrahi ortaya çıktıktan yaklaşık 
20 yıl sonra yeni bir teknik olarak SILS tarif edildi. Hastalar 
bu yöntemle sıklıkla umbilikustan veya stoma açılması 
planlanan alandan yerleştirilen tek bir porttan opere 
edilirler. Bu yöntemle trokara bağlı komplikasyonların 
en aza indirilerek kozmetik olarak daha iyi sonuçlara 
ulaşmak ve travmaya verilen inflamatuar yanıtın daha 
da azaltılması hedeflenmektedir.
Yapılan randomize olmayan çalışmalarda, postoperatif 
kanama, yara yeri komplikasyonları, çıkarılan lenf 
nodu miktarları ve mortalite açısından konvansiyonel 
laparoskopi ile bir fark saptanmamıştır (28,29). Öte 
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yandan, postoperatif ağrı ve peritoneal yapışıklıklar gibi 
muhtemel avantajlar açısından da kesin olarak ortaya 
konulmuş bir fark saptananamamıştır. Bu çalışmalardaki 
en çok tartışmaya açık konu ise hastaların randomize 
olmaması, özellikle hastaların seçimi yapılırken tümörün 
lokalizasyonu ve hastanın vücut kitle indeksinin SILS’den 
önce göz önünde bulundurulmasıdır. Ayrıca SILS 
uygulayan merkezlerin sayısının son derece az olması 
ve bu işlemi uygulayabilen cerrahların son derece 
deneyimli olması da çalışmaların sonuçlarını etkilediği 
düşünülmektedir. Aslında en büyük avantajının 
kozmetik sonuçları olduğu düşünülmesine karşın bu 
konuda da bazı yazarlar aynı fikirde değildir (30-32). 
Bizce, eğer koruyucu stoma açılacaksa ve port buradan 
yerleştirilerek SILS gerçekleştirilecekse kozmetik 
olarak konvansiyonel laparoskopiden daha avantajlı 
olacağı aşikardır, bunun dışındaki durumlar tartışmaya 
halen açıktır. Bir diğer konu ise SILS’in maliyetleridir. 
Başlangıçta çok daha pahalıyken günümüzde firmaların 
da aralarındaki rekabetten ve kullanılan aletlerin daha 
da geliştirilmesinden dolayı maliyetleri, konvansiyonel 
laparoskopinin maliyetleri seviyesine yaklaşmıştır 
(29,33). 

Sonuç olarak SILS’in konvansiyonel laparoskopiye bariz 
bir üstünlüğü vardır demek şu an için mümkün değildir. 
Ancak seçilmiş, vücut kitle indeksi düşük, tümörü 
küçük ve seviye olarak rektumun daha üst kısımlarında 
yerleşmiş kanser vakalarında, cerrahın da deneyimi göz 
önünde bulundurularak tercih edilebilir.

Robotik laparoskopik rektum cerrahisi
Bu yeni teknik cerraha üç boyutlu görüntü avantajı 
sağlamakla birlikte, cerrahın elinin titremesinin 
operasyona yansımaması veya elinin rahat 
ulaşamayacağı alanlarda eklem hareketlerinin 
yardımıyla daha rahat ulaşabilmesi gibi avantajları vardır 
(34). Bu avantajlar rektum cerrahisi gibi dar alanda 
çalışılan yerlerde avantaj gibi görünmekle birlikte uzun 
dönem onkolojik sonuçları ve klinik olarak avantajları 
konusunda halen yeterli veri yoktur. Dahası bu teknik 
halen son derece pahalıdır ve yaygınlaşamamasının 
temel sebebi de budur (35).

Baik ve arkadaşlarının yapmış olduğu randomize 
kontrollü araştırmada rektum kanserli hastalarda 

robotik cerrahi ile laparoskopik cerrahiyi karşılaştırmış 
ve hastanede kalma süresinin robotik cerrahi 
yapılan grupta daha kısa olduğunu bildirmiştir (36). 
Yeni yayınlanan bir metaanalizde ise açığa dönme 
oranının, çevresel rezeksiyon marjin pozitifliğinin, 
erektil disfonksiyon insidansının robotik cerrahide 
konvansiyonel laparoskopik cerrahiye kıyasla daha 
düşük olduğu ancak distal ve proksimal rezeksiyon 
marjin pozitifliğinin ve lokal nüksün benzer olduğu 
bildirilmiştir (37). Ancak halen uzun dönem sonuçlar 
açısından konvansiyonel cerrahi ile robotik cerrahiyi 
karşılaştırmak için veriler yetersizdir. Buna yönelik 
halen randomize araştırmalar devam etmektedir 
(38,39).

Transanal endoskopik mikrocerrahi (TEM) ve 
Transanal minimal invaziv cerrahi (Transanal 
minimally invasive surgery – TAMIS)
İlk kez tarif edildiği tarih olan 1983’ten itibaren, 
TEM benign rektal adenomlar ve erken evre 
rektum kanserlerinin tedavisinde etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bu yöntemle dar bir alanda tam 
kat rektum duvarı çıkarılarak endoskopik mukozal 
diseksiyondan ve transanal lokal eksizyondan daha 
iyi sonuçlar elde edilmektedir (21,40). Düşük risk 
grubundaki T1 adenokarsinomlar daha az morbidite 
ve mortalite ile tedavi edilebilmektedir (41). Dahası, 
TEM aynı zamanda radikal eksizyonu reddeden veya 
medikal olarak radikal rezeksiyonu tolere edemeyecek 
hastalar için de uygun palyatif bir tekniktir. 

Bu yöntemin bir modifikasyonu olan TAMIS ise ilk kez 
Atallah ve arkadaşları tarafından 2010 yılında tarif 
edildi. Bu yöntemde TEM’de kullanılan rijit ve uzun 
rektoskop yerine transanal olarak yerleştirilen tek 
port laparoskopide kullanılan port yerleştirilmektedir. 
Avantajları hızlı bir şekilde kurulabilmesi ve daha az 
maliyetli olmasıdır. 

Transanal total mezorektal eksizyon (Ta-TME)
Halen, laparoskopik total mezorektal eksizyon özellikle 
dar pelvisli erkeklerde ve obezlerde uygulaması zor 
bir tekniktir. Bu teknik zorluklar nedeniyle, her ne 
kadar cerrahlar bu operasyon ile ilgili deneyimleri 
artmış olsa da, açığa dönme oranları çeşitli kaynaklara 
göre %34’e kadar çıkmaktadır (42). İlk kez Sylla ve 

BADAK ve ark 
Rektum Cerrahisi

Bozok Tıp Derg 2018;8(2):86-91
Bozok Med J 2018;8(2):86-91



89

Lacy grupları tarafından 2010 yılında bildirilen bu 
yöntemle “aşağıdan yukarıya doğru” endoskopik 
transanal yaklaşımla bahsedilen bu zor vakalarda 
alternatif sunulmuştur (43). Özellikle orta ve alt 
rektum kanserlerinde konvansiyonel yöntemlere 
kıyasla çok daha kolay uygulandığı bildirilmektedir (43-
45). Teknik olarak bakıldığında, önce bir adet ekartör 
ile anal kanal ortaya konulur ve linea dentatanın 
üzerinde rektum tam kat çevresel olarak transekte 
edilir. Ardından distal rektum bir adet purse string 
sutür ile kapatılır. Rektal güdük kapatıldıktan sonra 
transanal olarak tek port laparoskopi portu yerleştirilir. 
Pnömorektum oluşturulur ve laparoskopik disektörler 
ile önce arkadan avasküler presakral alana girilir, 
yukarıya doğru diseksiyon yapılır. Ardından ön ve en 
son da yanlar diseke edilir. Rektum mobilize edildikten 
sonra da peritoneal refleksiyon açılır ve batına girilir. 
Operasyonun bundan sonraki kısmı laparoskopik olarak 
batından yapılır. Splenik fleksura da serbestlendikten 
ve inferior mezenterik arter bağlanıp sigmoid kolon da 
iyice mobilize olduktan sonra piyes transanal olarak 
dışarı alınır. Son olarak da elle koloanal anastomoz 
yapılır (46). 

Tuech ve arkadaşlarının bildirdiği çok merkezli prospektif 
çalışmada endoskopik transanal proktektominin 
intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar açısından 
güvenli ve onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar açısından 
da tatmin edici olduğunu göstermişlerdir (47). Yakın 
zamanda, konuyla ilgili ilk prospektif kohort çalıması 
Fernandez ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir (48). 
Bu çalışmada Ta-TME yapılan hastalar ile daha önceden 
laparoskopik olarak rektum cerrahisi uyguladıkları 
hastaları karşılaştırmışlardır. Bu çalışma da Ta-TME’nin 
uygulanabilir ve güvenli bir yöntem olduğu bildirilmiştir. 
Ancak halen, fonksiyonel ve onkolojik olarak randomize 
kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuç olarak, günümüzde cerrahlar giderek artan 
oranlarda minimal invaziv teknikleri kullanmakta 
ve buna paralel olarak da bu teknikler de gelişmeye 
devam etmektedir. Maliyetlerin azalması ve cerrahların 
tekniklerle ilgili deneyimleri artmasının yanı sıra, hasta 
istekleri de bunda başlıca rolü oynamaktadır.
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ÖZET
Günümüzde solid organ transplantasyonu terminal dönem organ yetmezliği olan birçok hasta için umut kay-
nağı olmuştur. Ne yazık ki organ nakline uygun hasta sayısındaki artışa karşın, donör sayısının sabit kalması 
önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu problemin çözülmesi için organ bağışının profesyonelce organize 
edilmesi ve standart hale getirilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile bu alanda çalışan personelin konusunda 
uzmanlaşmış olması bir zorunluluk haline gelmiştir. İspanya modelinde olduğu gibi bu görevi konuyla ilgili 
branşlardaki tıp doktorları ya da Amerika modelindeki gibi iyi eğitilmiş tıp dışı sağlık çalışanları başarı ile 
yürütmektedir. İspanyol ve İngiliz sistemlerinin ülkemiz koşullarına adaptasyonu ile oluşturulmuş Türkiye mo-
delinin sonuçlarını ise önümüzdeki yıllarda net bir biçimde göreceğiz.

Anahtar Sözcükler: Transplantasyon;  Model; Organizasyon

ABSTRACT
Presently, solid organ transplantation has become the treatment of choice for patients with end-stage 
disease and survival rates have improved. However the growing shortage of available organ donors 
remains the majör problem in solid organ transplantation. It is obvious that the donation process needs 
organization and standardization. To meet this organizational demand, transplant coordinating offıces and 
specially educated professionals are required. In many developed countries transplant coordination has 
become a highly specialized profession. Long term success of the relatively new Turkish model of transplant 
coordination will be seen in near future.

Keywords: Transplantation; Model; Organization 
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Cerrahideki gelişmeler ve bağışıklık sistemini 
baskılayan ilaçların kullanıma girmesi, transplantasyon 
tıbbının önünü açmıştır. Günümüzde solid organ 
transplantasyonu terminal dönem organ yetmezliği 
olan birçok hasta için umut kaynağı olmuştur.  Organ 
nakli için sırada bekleyen hasta sayısında son yıllarda 
önemli artış görülmektedir. Ne yazık ki organ nakline 
uygun hasta sayısındaki bu artışa karşın, donör sayısının 
ihtiyaç ölçüsünde artmaması nedeni ile terminal 
dönemdeki hastaların %10 - 35’i nakil şansı bulamadan 
kaybedilmektedir (1). Bu konudaki hukuksal, teknolojik 
ve eğitimle ilgili tüm gelişmelere rağmen donör 
yetmezliği hali hazırda çözülmeyi bekleyen bir sorun 
olarak karşımızda durmaktadır. Bir ülkenin organ 
bağışlama oranı, her bir milyon nüfus başına düşen 
organ bağışı sayısı (pmp : per million population) ile 
gösterilmektedir. Bu oran 1989’da İspanya’da 14.3, 
Almanya’da 15.5 olarak rapor edilirken 1998’de 
Almanya’da 13.4 İspanya’da 31.5 olarak bildirilmiştir . (1)

Almanya’da organizasyon yapısı sabit kalmasına rağmen 
beyin ölümü ve organ nakli kanunları konusundaki 
tartışmalar nedeni ile donör oranında kısmi azalma 
yaşanırken İspanya, 1989’da yeniden yapılandırdığı 
transplant koordinasyonu sayesinde, günümüzde 
dünya sıralamasında en üst sıraya yerleşmiştir. ‘İspanyol 
Modeli’ olarak anılan bu sistem, organ bağışı sayısını 
arttırmada, transplant koordinasyonunun ne kadar 
önemli olduğunu açıkça göstermektedir.

Farklı çalışmalarda, tüm ölümlerin %2-3 ünün 
hastanelerde olduğu, bu ölümlerin % 14’ünde yoğun 
bakımda beyin ölümü tespit edildiği ve beyin ölümü 
tespit edilenlerin %17-20 sinde de organ bağışına 
engel olacak yandaş hastalıkların olduğu belirlenmiştir. 
(2,3)  Bu bilgilerden yola çıkıldığında ideal şartlarda 
yıllık 50 donör pmp oranının üzerine çıkılabileceği 
hesaplanmaktadır. (4,5) Günümüzde ulaşılan oranların 
beklenenden düşük olması, potansiyel tüm beyin ölümü 
olan hastaların donör havuzuna dahil edilebilmesi için 
mevcut koordinasyon sistemlerinin tekrar gözden 
geçirilmesini gerekli kılmaktadır.

Transplantasyon Koordinasyon Modelleri:
Amerikan Modeli
Amerika Birleşik Devletleri’nde 60’ın üzerinde organ 

sağlama organizasyonu (OPO, organ procurement 
organization) bağımsız olarak organ bağışlarını 
düzenlemektedir. (6) Bu kuruluşlarda çoğunlukla 
doktor ya da hemşire dışı sağlık görevlileri hizmet 
vermektedir. OPO’ların % 20’si transplant yapılan 
hastanelerde yerleşik iken, çoğunluğu hastane 
dışındadır. Her OPO lokal bir bölgeden sorumlu 
olup, bağlı olduğu bir transplant merkezine ve aynı 
zamanda Birleşik Organ Bağışı Ağına (UNOS, United 
Network for Organ Sharing) hizmet eder. Kar amacı 
gütmeyen bu kuruluşlar, sigorta şirketleri tarafından 
finanse edilirler. Her OPO organ bağışı konusunda ülke 
standartlarını yakalamak zorundadır ve ardışık 2 yıl bu 
standardın gerisinde kalanların kapatılma riski vardır. 
Bu ülkede hemen hemen tüm eyaletlerde kanunlar 
organ bağışını desteklemektedir. (7)  ABD’de hastane 
ölüm kayıtları düzenli bir şekilde elde edilebildiği için, 
yüksek donör belirleme oranlarına ulaşılabilmektedir. 
Bu kayıtları inceleyen sorumlu transplant koordinatörü 
o hastaneye yada bölgenin özelliklerine göre, hastane 
yönetimi ile birlikte donör protokolünü hazırlar ve 
çalışanları konu hakkında eğitir. Bu aşamayı transplant 
koordinatörünün (TK) o hastaneye yapacağı düzenli 
ziyaretler izler. Herhangi bir şekilde potansiyel donör 
adayı gözden kaçırıldığında, organ bağışı prosedüründe 
hangi aşamada hata yapıldığını ortaya koymaya yönelik 
bir analiz yapılır. Hastane çalışanlarına bu konuda ekstra 
eğitim ya da destek sağlanır. Bu tarz çalışma düzeni 
ile Amerika’da 1996’da 20 donör pmp’e ulaşılmıştır. 
Ortalama her Transplant Koordinatörü yılda 5 yada 6 
donör bulmaktadır.

Orta Avrupa modeli
Avrupa’da organ bağışı kar amacı gütmeyen 
ulusal organizasyonlar tarafından düzenlenir. Bu 
organizasyonlar sağlık sigorta sistemleri tarafından 
finanse edilmektedirler.  ABD modelinin aksine organ 
bağış işlemini koordine eden tüm ekipler transplant 
yapan hastane ile çok sıkı ilişkidedir.  Avrupa ülkeleri 
arasındaki farklı yasalardan dolayı organ bağış oranları 
da farklılık göstermektedir. Belçika ve Avusturya gibi 
aksi belirtilmedikçe organ nakline izin verildiğini 
varsayan yasaları olan ülkelerde bu oran 22-24 donör 
pmp iken Almanya ve Hollanda gibi organ nakli için 
yakınlarından izin alınması gerekli olan ülkelerde 
ise 12-14’dür. (1)  Her hastane organ bağışının 
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tüm basamaklarını koordine eden bir organ nakli 
bürosuyla bağlantılı olarak çalışır. Koordinatörler 
donör hastanelerini düzenli olarak ziyaret ederler, 
ancak Amerika’dakine benzer bir şekilde hastanelerde 
ölüm nedeni takibi yapılamamaktadır.  Daha önce 
gönüllü olarak kurulan hastaneler arası kooperasyon 
ise yeni Alman transplant yasasına göre zorunlu hale 
getirilmiştir. Beyin ölümü deklerasyonu ve aile izninin 
alınması  eski yasada olduğu gibi  hastanede transplant 
koordinatörü olmaksızın gerçekleştirilmektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çalışmalar hasta 
yakınları ile olan görüşmelerin özel eğitimli kişiler 
tarafından yapılmasının daha yüksek organ bağış 
oranlarına ulaşılmasını sağladığını göstermiştir.

Avrupa’da koordinatörler çoğunlukla tıp doktorudur. 
Özellikle Almanya ve Avusturya’da, genellikle özel 
eğitime gerek duyulmazken, gerekli tecrübe çalışarak 
kazanılır. Bu ülkelerde TK’nün görevi, çalışma 
standartları ve eğitim gereksinimleri yeterince açık 
olmadığı gibi, transplant koordinasyonu özel ayrı bir 
kategori olarak dikkate alınmamaktadır. 
Belçika ve Avusturya modelinde olduğu gibi 
aydınlatılmış onamı ortadan kaldıran ve aksi 
belirtilmemişse onamı varsayan bu uygulama “nasıl 
askerlik vatani bir görevse, doku–organ bağışı da öyle 
olmalıdır” teziyle savunulmaktadır. Bu sayede Belçika 
nüfusunun %98’i organ bağışçısı durumundadır. Ancak 
sağ iken  fikir belirtmemiş kişilerin böyle bir isteği 
olmayabileceği düşünüldüğünde, bu uygulamanın, 
insanın kendi bedeni üzerinde tasarruf özgürlüğüne ve 
tıbbi etiğin özerklik ilkesine aykırı olduğu söylenebilir . (9)

Sonuç olarak, Orta Avrupa bölgesi organ bağış 
yapısının tekrar düzenlenmesi aşamasındadır. ABD 
modeli temelde örnek alınmaktadır. Organ bağışının 
transplantasyondan ayrı tutulması, bölgesel işbirliği, 
halkın eğitimine önem verilmesi ortak hedef noktaları 
olarak belirlenmiştir.

İngiltere Modeli
İngiltere’de organ bağışı ve tranplantasyon konusunda 
son 20 yılda çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Özel 
personelin görev aldığı ulusal bir ağ mevcuttur.
İngiltere transplant koordinatörleri birliğinin kararına 
göre bölgesel uygulama farklılıkları olsa da, olayın 

ana yapısı ulusal temellere dayanmaktadır. 1993’de 
tüm hastanelerde transplant koordinatörlerinin 
standartları, denetleme sistemi ortaya konmuştur. 
Bu sistemde sağlık çalışanlarının eğitimi, organ bağışı 
olan hastanelerle ilişki kurulması, donör ailesi ve sağlık 
ekibine destek verilmesi, organların sevk, kayıt ve temin 
işlemleri, veri toplanması, yasal gereklilikler organ 
bağışı yapılan hastanenin ameliyathane koşullarının 
uygunluğu ve donör ailesinin transplant sonrası takibi 
TK’ün sorumluluğundadır.  (8)

İngiltere’de 1993’den itibaren bölgesel organ 
çıkarım ekipleri belirlenmiştir. Her ekip, organın 
nerede transplante edileceğine bakılmaksızın, kendi 
bölgesindeki organ çıkarımından sorumludur. Ayrıca 
her bölgesel ekip çıkartmış olduğu her böbrek dışı 
organı eğer ileri derecede acil hasta bildirimi yoksa veya 
donör pediatrik değilse, öncelikli kullanma hakkına 
sahiptir. Eğer bölgesel ekip kullanmayı reddederse 
çıkartılan organ ulusal ağa önerilir. Yine bu durumda 
da organ çıkartımı bölgesel ekibin sorumluluğundadır. 
Bölgesel uygulama sayesinde donör sağlayan hastaneye 
verilecek rahatsızlık, yolculuk masraf ve süreleri 
azalmış, aynı zamanda çıkartılan organların kalitesi de 
artmıştır. Bu ülkede 1992 ile 1994 yılları arasında donör 
temininde %45’lik bir artış sağlanmıştır. Bu sistemin 
getirdiği dezavantajlar, multiorgan çıkartımında zaman 
zaman farklı karaciğer ve kalp ekiplerinin bir arada 
çalışma zorunluluğu ve transplant koordinatörlerinin 
ulusal bazda birbirleri ile yeterince iletişim kurmamaları 
nedeni ile kendi bölgelerinde sınırlı kalmalarıdır.

İspanyol Modeli
Donör teminindeki yetersizlikler, ülkeler arasındaki 
organ bağışı kanunlarındaki farklılıklar, halka yönelik 
eğitim kampanyalarının hem yüksek maliyetli olup hem 
de gerekli etkiyi oluşturamaması nedeni ile tıp doktorları 
organ bağışının arttırılmasında hedef alınması gereken 
grup olarak önerilmiştir. Bu felsefeden yola çıkılarak, 
1989’da, İspanyol Ulusal Transplant Organizasyonu’nun 
temelleri atılmıştır. (10,11) Koordinasyon işini esas 
olarak nefrolog ve yoğun bakımcılardan oluşan tıp 
doktorları yürütmektedir. Tıp camiası içinde saygıdeğer 
bir konumları olan bu kooordinatörler potensiyel 
donör hastanelerinde yarım-gün esasına göre çalışırlar. 
TK’leri esas olarak hastane personeline, donörlerin 

AYTEKİN
Transplant Koordinasyon

Bozok Tıp Derg 2018;8(2):92-6
Bozok Med J 2018;8(2):92-6



95

belirlenmesi ve bakımları, ailelerden bağış konusunda 
izin alınması gibi konularda yardımcı olurlar. Hastaneye 
ciddi kafa travması nedeniyle yatırılan her hastada beyin 
fonksiyon testlerini başlatırlar ve beyin ölümü tespit 
edilirse de aileden organ bağışı konusunda talepte 
bulunurlar. Organ bağış sürecinin tamamı bu hastane 
koordinatörü tarafından yürütülür. Koordinatör sayısı 
ile donör sayısı arasında yakın ilişki tespit edilmiş olup 
koordinatör sayısı arttıkça donör sayısı da artmaktadır.
İspanya Ulusal Transplant Organizasyonu Sağlık 
Bakanlığı ile yakın ilişkili çalışır. Belli zamanlarda TK’leri 
için transplantasyonun tüm yönlerini kapsayan kurslar 
düzenleyerek sürekli hizmet içi eğitimin devamlılığım 
sağlar. Aynı zamanda bu kurum seçilmiş sosyal ajanslar 
ile bağlantılı olarak haftada 7 gün 24 saat organ 
çıkartımı, donörler ve organ nakli ile alakalı sorular 
için bir telefon yardım hattı ile hizmet vermektedir. 
Bu şekilde bilgiye aktif ulaşabilme politikaları TK’ 
lerine özel iletişim yeteneği kazandıran kursların 
düzenlenmesi, transplantasyon ile ilgili herhangi bir 
problemin en açık şekilde yanıtlanabilmesi son yıllarda 
İspanyada organ bağışı konusunda pozitif bir hava 
yaratılmasına yardımcı olmuştur. Bu yapılanma sonuç 
olarak 1989’daki 14.3 donör pmp oranını Galicia ve 
Bask Bölgesinde 30 donör pmp’nin üzerine çıkartmıştır.

İran Modeli
İran modelinin çarpıcı özelliği, birçok ülkeden farklı 
olarak, vericinin bağış için maddi bir bedel almasıdır. 
Akraba olmayan sağ kişilerden böbrek bağışının 
kabulüne yönelik 1998 tarihli düzenlenmeyle birlikte, 
İran’da artık böbrek bekleyen olmadığı belirtilmektedir. 
Bazı düşünürler, organlar satılamasa da vericinin 
bağış için ödüllendirilebileceğini, organ için alınan 
maddi bedelin “ödüllendirici bir hediye” olduğunu 
dile getirmiştir. Bazıları da vericiye organı karşılığında 
ödeme yapmanın, üzerinde fiyat etiketi olan bir malı 
satın almakla aynı olmadığını, vericiyi fedakarlığı ve 
hayatından ödün vererek başkasının hayatını kurtarma 
çabası için takdir etmek anlamına geldiğini belirtmiştir. 
Robert Veatch gibi bazı düşünürler ise “ödüllendirici 
hediye” ifadesini dilin çarpıtılması olarak yorumlamış, 
maddi bedelin bir ödül değil açıkça bir “ödeme” 
olduğunu söyleyerek uygulamaya karşı çıkmıştır. 
Bununla birlikte vericinin masraflarını karşılamak 
makul bulunmuştur. Organların aracı kurumlarca satımı 

ve satın alımı yaygın kabul görmemektedir. (11)  İran’da 
birçok kişi bu uygulama sayesinde organ bularak 
ölmekten kurtulmuş olsa da, başarı, riskleri ortadan 
kaldırmamaktadır. “Uygun–yeterli” bedelin miktarı 
toplumdan topluma, aynı toplumda kişiden kişiye 
değişebilir ve “kışkırtıcı miktar” ile arasındaki sınır 
oldukça ince ve sübjektiftir. Paranın bir kötü niyet ve 
kötüye kullanım aracına dönüştüğü örnekler sayısızdır; 
çaresiz insanlara geri çeviremeyecekleri miktarlar 
teklif etmek etik olmayacaktır. İran ve Belçika’daki 
uygulamalara dair sözü edilen sakıncalar dolayısıyla, 
organ temininde İspanya modeli, tıp etiğince en kabul 
edilebilir uygulama olarak öne çıkarılabilir. Bu modelde 
toplumu duyarlı kılmak ve ikna etmek amaçlanmaktadır. 
Böylelikle bireylerden ölüm sonrasında organlarının 
kullanımı için onay alınabilir. Özerk birey herhangi bir 
uygulamaya zorlanmaz, önerileni kabul eder veya geri 
çevirir. İkna süreci, organ bağışının bireyin kendisine 
ve topluma katacağı değer ve yararların hepsini 
vurgulayacak kadar kapsayıcı, ancak bireyin insani 
ve dini değerlerini istismar etmeyecek kadar ölçülü 
olmalıdır. (9) 

Türkiye’de Durum
“Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli 
Hakkında Kanun”a göre; Türkiye’de 18 yaşından 
büyük ve mümeyyiz kişiler, organlarını bağışlama 
isteklerini iki tanık huzurunda ve yazılı olarak beyan 
ettiklerinde bağışçı haline gelirler. Sağken bağış 
beyanında bulunulmamışsa, beyin ölümü teşhisinin 
ardından organ alımı için kişinin yakınlarından yazılı 
izin sağlanması şarttır. İlgili kanuna bağlı olarak 28 
Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Ulusal Organ 
ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi” bir 
Ulusal Koordinasyon Sistemi getirmiştir. İspanyol 
modeline benzeyen bu sistemde Türkiye coğrafi 
yakınlık temel alınarak 9 bölgeye ayrılmıştır. Beyin 
ölümü gerçekleşmiş vericiler hastane koordinatörleri 
tarafından Bölge Koordinasyon Merkezine, buradan 
da Ulusal Koordinasyon Merkezine bildirilmekte 
ve dağıtım sıralamaya göre yapılmaktadır. Örneğin, 
böbreklerin dağıtımında kan–doku uyumu, diyalize 
girme süresi ve yaş gibi faktörlerin etkili olduğu bir 
puanlama sistemi kullanılır. Kadavradan temin edilen 
böbrek, daha önce bilgileri sisteme girilmiş hastalar 
arasından en yüksek puan alan hastanın bekleme 
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listesinde olduğu hastaneye gönderilir. (12)
Sonuç olarak organ bağışı oranlarını arttırmak 
için öncelikli olarak transplant ekipleri ile organ 
bağışından sorumlu organizasyonların ayrılması gerekli 
gözükmektedir. Organ bağışı organizasyonu başlı 
başına profesyonellik gerektiren ayrı bir konu olup, 
dolayısı ile bu alanda çalışan personelin konusunda 
uzmanlaşmış olması bir zorunluluk haline gelmiştir. 
İspanya modelinde olduğu gibi bu görevi konuyla ilgili 
branşlardaki tıp doktorları ya da Amerika modelindeki 
gibi iyi eğitilmiş tıp dışı sağlık çalışanları başarı ile 
yürütmektedir. İspanyol ve İngiliz sistemlerinin ülkemiz 
koşullarına adaptasyonu ile oluşturulmuş Türkiye 
modelinin sonuçlarını ise önümüzdeki yıllarda net bir 
biçimde göreceğiz.
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ÖZET
Akut lenfoblastik lösemi kemik iliği öncü hücrelerinin kontrolsüz biçimde çoğalmaları sonucu 
kemik iliği hücrelerinin vücuda yayılmasıyla oluşan malign seyirli bir hastalıktır, çocukluk çağında 
en sık görülen malignitedir. Bulgu ve semptomları çok farklı olabilmektedir. Bu makalede diyabet 
ön tanısıyla tarafımıza yönlendirilen tetkik ve takiplerinde ALL tanısı konulan olgu sunularak 
nadir olsa da ALL’nin diyabet semptomlarıyla bulgu verebileceği vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Sözcükler: ALL, Çocuk, Diyabet, Hiperglisemi

ABSTRACT
Acute lymphoblastic leukemia is a most common type of cancer and leukemia in children  
characterized by proliferation of bone marrow precursor cells in the uncontrolled form.Clinical 
presentation can be with various signs and symptoms. In this article, we wanted to report a child  
had consulted our hospital with  preliminary diagnosis of diabetes mellitus who diagnosed with 
ALL by  advanced medical research in our hospital to emphasize that  ALL infrequently can be 
presented with symptoms of diabetes mellitus.

Keywords: ALL, Child, Diabetes, Hyperglycemia

ALL’NİN NADİR BAŞVURU ŞEKLİ; DİABETES 
MELLİTUS

ALL’s rare form of admission; Diabetes Mellitus
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GİRİŞ
Akut lösemiler kemik iliği (Kİ) öncü hücrelerinin 
kontrolsüz biçimde çoğalmaları sonucu Kİ ve vücuda 
yayılmasıyla oluşan malign seyirli bir hastalıktır, 
çocukluk çağı malignitesinin %30’unu oluştururlar, 
lenfoid ve myeloid olarak iki gruba ayrılır (1). Akut 
lenfoblastik lösemi (ALL) lenfoid öncül hücrelerde 
oluşan mutasyonlar sonucu hücre farklılaşmasının 
herhangi bir aşamasında gelişen malign bir hastalıktır 
(2). Malignensi sonucu Kİ yetmezliği oluşurken, bu 
durum trombositopeni, anemi, lökopeni veya lökositoz 
olarak yansıyabilir. Hastalarda genellikle oluşan 
semptom, solukluk, halsizlik, kanama, ateş ve ciddi 
enfeksiyon gibi klinik bulgulardır (1). Diabetes Mellitus 
(Diyabet) teşhisi için en az iki ayrı rasgele plazma 
glikoz düzeyinin ≥200 mg / dL olması veya açlık glikoz 
düzeyinin ≥126 mg / dL olması gerekir (3). Bu makalede; 
dört yaşındaki hastada diyabet semptomları, HbA1C 
yüksekliği ve hiperglisemi görülmesi üzerine diyabet 
ön tanısıyla tarafımıza yönlendirilen, yapılan fizik 
muayene, tetkik ve takiplerinde ALL tanısı konulan olgu 
sunularak nadir olsa da ALL’nin diyabet semptomlarıyla 
başvuracağı vurgulanmak istenmiştir.

OLGU
Dört yaşındaki erkek hasta son 15 günde oluşan 5 kilo 
kaybı, çok idrara çıkma ve gece idrar kaçırma şikayetiyle 
dış merkeze başvurmuş. Hastanın şikayetleri sonucu 
genel ve diyabet yönünden bakılan biyokimyasal 
değerlerde HbA1C:%6,4 (3,5-5,7), ALT:223 U/L (0-50), 
AST:157 U/L (0-40) ve açlık glukoz: 150 mg/dL olarak 
saptanmış. Diğer biyokimyasal değerler, kan gazı 
ve tam idrar tetkiki normal olarak bulunmuş. Hasta 
diyabet tanısıyla tarafımıza yönlendirildi. Tarafımıza 
başvurduğunda yapılan fizik muayenede; genel durumu 
orta, cildi soluk, sol bacakta ekimoz, her iki kolda peteşi 
ve birkaç tane servikal lenfadenopati görüldü. Batın 
muayenesinde splenomegali ve hepatomegali saptandı, 
diğer sistem muayeneleri doğaldı. Hastadan bakılan tam 
kan sayımı ve biyokimyasal laboratuvar sonuçlarında, 
hemoglobin:6 g/dL (10-17), lökosit:16,2 bin/ uL (3-15 
bin), hematokrit: %17,5 (30-50), trombosit: 55 bin/uL 
(150-400), nötrofil: 400 /uL (1,5-7 bin), ALT:119 U/L,  
AST:84 U/L ve açlık glukozu 123 mg/dL olarak saptandı. 
Kan gazı, tam idrar tetkiki ve diğer laboratuvar değerleri 
normaldi. Aile öyküsünde özellik yoktu. Hasta ileri tetkik 

ve tedavi amaçlı pediatri servisine yatırıldı. Ayırıcı tanı 
için alınan tetkiklerinde HbA1C:%6,6, C-peptit:1,99 ng/
mL (0,7-1,9) ve insülin: 11,33 uIU/mL (3-25) saptandı. 
Anemi açısından incelenen periferik yaymada atipik 
hücre ve lenfoblastlar görüldü, hastaya mevcut bulgu 
ve sonuçlarla ALL tanısı konularak tedavisi başlandı.

TARTIŞMA
Çocukluk çağında en sık görülen malignite akut 
lösemilerdir (1). ALL insidansı Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 0-14 yaş arasında 3-4/100000 ve 15 yaş 
üstünde bu oran 1/100000’dir(4). Ülkemizde ise insidans 
0-14 yaş arasında 41,4/1000000 olarak bildirilmektedir 
(5). Çocuklarda ALL en sık 2-5 yaş aralığında görülmekle 
birlikte tüm akut lösemilerin % 75’ini (bu yaş grubunda 
tüm kanserlerin % 34’ü) oluşturur (4). Erkek/kız oranı 
1.2-1.4 olarak bulunmuştur. Pubertal dönemde cinsiyet 
dağılımındaki fark daha belirgindir. Bu dönemde 
erkeklerdeki ALL sıklığı 1.2’den 2’ye kadar yükselir (1).
Akut löseminin bulgu ve semptomları çok farklı 
olabilmektedir (1). Klinik bulgular lenfoblast 
infiltrasyonunun sebep olduğu Kİ yetersizliğinin 
derecesi ve ekstramedüller organ infiltrasyona bağlı 
ortaya çıkar. ALL’de ilk semptom çoğunlukla non-
spesifiktir ve geçmeyen bitkinlik, letarji, iştah kaybı 
veya kemik ağrısıdır (6). Hastalarda anemiye bağlı 
solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, efor dispnesi  ve 
çarpıntı, trombositopeniye bağlı cilt, cilt altı, mukoza 
ve iç organ kanamaları ve nötropeniye bağlı enfeksiyon 
ve ateş görülme sıklığı artabilir. Hastalık herhangi bir 
prodromal belirti olmadan hızlı bir şekilde ağır bir 
klinik tablo şeklinde başlar. Semptomların başlaması ile 
tanının konması arasında genelikle birkaç gün ile birkaç 
hafta zaman vardır (1).

Lösemiden şüphelenilen hastalarda mutlaka hızlı 
tanı için tam kan sayımı ve periferik yaymanın 
değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirme normal 
olsa bile ALL’yi dışlamaz, bundan dolayı ALL şüphesi 
varsa derhal Kİ aspirasyonu yapılmalıdır (5).

Fizik muayenede cilt ve mukozalar anemiye bağlı 
soluktur, iştahsızlık ve kilo kaybı çoğu hastada tanı 
anında mevcuttur. Lenfadenopati ve hepatomegali 
ALL’de sıkça görülür, T hücreli ALL’de lenf bezleri veya 
timusta büyüme görülebilir. Hepatomegali  hem 
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lösemik hücre infiltrasyonuna bağlı hem de kalp 
yetmezliğine bağlı saptanabilir. Taşikardi ve takipne gibi 
yetmezlik bulguları oluşabilir. ALL santral sinir sistemi, 
genitoüriner sistem ve diğer sistem tutulumlarına 
bağlı da bulgu verebilir (1). Bizim hastamızda ise 
anemi, trombositopeni, hepatomegali, splenomegali, 
hiperglisemi ve peteşi bulguları vardı.

Hiperglisemi daha önce diyabet öyküsü olmayan 
kronik hastalığı olan yetişkin ve pediatrik hastalarda 
mortalitenin artması ile ilişkilidir; ancak bu hastalarda 
morbidite ve mortalitenin artmasıyla ilişkili spesifik 
bir hiperglisemi düzeyi gösterilememiştir, ek olarak 
hastalık sırasında hiperglisemi yaşayan hastalarda daha 
fazla enfeksiyon bildirilmiştir (7).

Tsai ve ark’larının  2016 yılında yayınladıkları bir 
çalışmada Tayvan’da bir üniversite hastanesinde 11 
yıl süre boyunca hastanede ALL tanısı konulup takip 
edilen ve nihai analiz için uygun olan 133 hastanın 
22’sinde (%16,5) hiperglisemi gelişmiş, bu hastaların 
ikisinde diyabetik ketoasidoz saptanmış ve insülin ile 
tedavi edilmiştir (8). Banihashem ve ark’larının 2014 
yılında yayınladıkları prospektif yapılan bir çalışmada 
İran’da bir üniversite hastanesinde ALL tanısı ile takip 
edilen 29 hastanın 3’ünde (%10,3) diyabet geliştiği 
raporlanmıştır (7).

Geçici hiperglisemi çocukluk çağında ALL tedavisi 
sırasında yaygın olarak görülebilmektedir (7). Yapılan 
çalışmalara bakıldığında hiperglisemi, genellikle ALL 
tedavisi sırasında görülmektedir. Bizim hastamızda 
ise hiperglisemi veya diyabet tedavi öncesi bir bulgu 
olarak kendini göstermiştir. Bu durum nadir olarak 
gözüktüğünden önem arz etmektedir, aksi halde 
dikkatle değerlendirilmediğinde hastaya yanlış tanı 
konulup yanlış tedavi verilmesine ve sonucunda malign 
seyirli olan ALL’nin atlanmasına sebep olabilir.

Sonuç olarak ALL çocukluk çağı malignensileri arasında 
sık görülen, erken tanısı hayat kurtaran bir hastalıktır. 
Bizim olgumuzdaki gibi ALL’nin nadir bir şekilde diyabet 
semptomlarıyla bulgu verebileceği akılda tutulmalıdır. 
Diyabet semptomlarıyla başvuran hastalarda tam kan 
sayımı mutlaka yapılmalı, şüpheli durumlarda periferik 
yayma ve Kİ aspirasyonu değerlendirilerek hastalar 

akut lösemiler yönünden araştırılmalıdır. ALL ve 
hiperglisemi etyopatogenez ilişkisi için ileri çalışmalara 
ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Akut interhemisferik subdural hematom akut subdural hematomun nadir görülen bir tipi olup 
genellikle kafa travmasından sonra ortaya çıkmaktadır. Bu hematomda görülen klinik belirti ve 
bulgular arasında baş ağrısı, bulantı kusma, nöbet, demans, görme bozukluğu, monoparezi, ve 
hemiparezi bildirilmiştir. Bu yazıda anksiyete ve terleme hissi gibi atipik şikayetlerle başvuran 54 
yaşındaki bir erkek hastada saptanan interhemisferik subdural hematom olgusunu sunulmakta-
dır. Hasta klinik gözlem ile takip edilmiş olup 10 gün sonra hematomun tamamıyla rezorbe oldu-
ğu görülmüştür. Sonuç olarak,  interhemisferik subdural hematomda vital bulguların ve nörolojik 
durumun stabil seyretmesi durumunda sadece izlem yeterli olabilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Kafa travması; İnterhemisferik subdural hematom; Terleme 

ABSTRACT
Acute interhemispheric subdural hematoma is a rare type of acute subdural hematoma and 
it usually develops after head trauma. Headache, nausea, vomiting, seizures, dementia, visual 
impairment, monoparesis and hemiparesis have been reported among clinical signs and 
symptoms for this hematoma. In this report, we present a case of interhemispheric subdural 
hematoma in a 54-year-old male patient with atypical complaints as anxiety and sweating. 
The patient was followed by clinical observation and the hematoma was completely resorbed 
after 10 days. In conclusion, if the vital signs and neurological status of the patient are stable in 
interhemispheric subdural hematoma, only follow-up is sufficient. 

Keywords: Head trauma; İnterhemispheric subdural hematoma; Sweating
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GİRİŞ 
Travmatik akut subdural hematom (ASDH) tüm majör 
kafa travmalarının %10-20’sinde görülmekte olup 
morbidite ve mortalite oranı %60-80 arasındadır (1,2). 
Subdural hematom genellikle serebral hemisferin 
medial yüzü, falks serebri, superior sagital sinüs ve 
parieto-oksipital korteks arasındaki köprü venlerinde 
oluşur (3,4). Bununla birlikte izole interhemisferik 
subdural hematom (İSH) posttravmatik intrakraniyal 
kanamanın en nadir formunu oluşturmaktadır.  İlk kez 
1940’da otopside ve 1955’de de yaşayan bir kişide 
saptanmıştır (5). 

ISH genellikle kafa travmasından sonra görülmekte 
olup spontan veya nontravmatik gelişimi ise çok 
nadirdir (5,6). İSH klinik tablosunu sıklıkla alt ekstremite 
monoparezisi veya bacaklarda belirgin olan hemiparezi 
ile karakterize olan falks sendromu oluşturmaktadır 
(5, 7). Diğer semptomlar arasında baş ağrısı, kusma, 
nöbet, demans, dil bozuklukları, okülomotor sinir 
parezisi veya bilinç kaybı sayılabilir (5, 8). Bu yazıda 
anksiyete ve terleme gibi atipik şikayetlerle başvuran 
54 yaşındaki bir erkek hastada saptanan ve sadece 
klinik gözlemle spontan rezorbsiyonun görüldüğü İSH 
olgusu tartışılacaktır. 

OLGU 
54 yaşında erkek hasta anksiyete ve terleme 
hissi nedeniyle değerlendirildiği dış merkezden 
interhemisferik hiperdens lezyon saptanması üzerine 
kliniğimize gönderildi. Hastada anksiyete ve terleme 
hissi dışında baş ağrısı, başdönmesi, bulantı, kusma gibi 
herhangi bir şikayet yoktu. Öyküsünde dört gün önce 
düz zeminde düşme hikayesi mevcuttu. Özgeçmişinde 
özellik bulunmuyordu. Kronik ilaç kullanım öyküsü 
yoktu. Hasta acil serviste değerlendirildiğinde bilinci 
açık oryante ve koopere idi. Nörolojik muayenesi 
olağan kraniyal sinir muayeneleri intaktı. Hastanın 
beyin tomografisinde interhemisferik alanda hiperdens 
lezyon görüldü (Resim 1). Akut interhemisferik subdural 
hematom saptanan hasta Beyin ve Sinir Cerrahi servisine 
yatırıldı. Kafa içi basınç artışına ait şikayet olmaması ve 
nörolojik muayenenin olağan olması nedeniyle hastaya 
cerrahi girişim düşünülmedi. Hastaya iki kez gün aşırı 
bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) çekildi. Çekilen 
BBT’lerinde hematom boyutlarında artış olmaması, 

hatta gerilemenin başlamış olması nedeniyle hasta 
Beyin ve Sinir Cerrahisi poliklinik kontrolüne gelmek 
üzere taburcu edildi. Hastanın hastaneye yatış 
sürecinde herhangi bir antiödem tedavi verilmedi. 
Hastanın 10 gün sonraki kontrol BBT’sinde hematomun 
tamamıyla rezorbe olduğu görüldü (Resim 2). 

Resim 1: Aksiyel kesitli beyin tomografisinde interhemisferik 
mesafede akut subdural hematomu düşündüren görünüm 
mevcuttur

Resim 2: Aksiyel kesitli beyin tomografisinde hematomun 
frontal loba bası yaptığı görülmektedir
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TARTIŞMA 
Posttravmatik İSH gelişiminin en olası mekanizması 
frontal veya oksipital etkiden sonra ortaya çıkan 
tanjansiyel kuvvetlerle gerilen sıklıkla parasagittal 
köprü venleri içeren travmatik venöz yırtılma ile 
bağlantılıdır (5, 6, 9).  Köprü venlerin laserasyonundan 
esas sorumlu mekanizma, çoğu vakada frontal 
veya oksipital etki sonucu ortaya çıkan lineer 
akselerasyondur. Posttravmatik İSH direk etki ile ortaya 
çıkan fraktür veya serberal kontüzyondan ziyade 
‘’ivmelenme’’ mekanizması ile oluşmaktadır. Bu teori 
literatürdeki çoğu vaka ve bizim olgumuz tarafından da 
desteklenmektedir (5,10). Olgumuzda İSH’a eşlik eden 
serebral kontüzyon veya fraktür tespit edilmemiştir.   

İSH klinik tablosunu sıklıkla alt ekstremite 
monoparezisi veya bacaklarda hakim olan hemiparezi 
ile karakterize falks sendromu oluşturmaktadır (5, 7). 
Diğer semptomlar arasında baş ağrısı, kusma, nöbet, 
demans, dil bozuklukları, okülomotor sinir parezisi, 
görme bozuklukları veya bilinç kaybı sayılabilir (5, 8, 11). 
Arık ve arkadaşları sağ hemiparezi ile başvuran bir olgu 
bildirmişlerdir (13). Bununla birlikte olgumuz anksiyete 
ve terleme hissi gibi atipik şikayetlerle başvurmuştur. 
Bu şikayetlerin İSH’le ilişkilendirilebilirliği hususunda 
şüphemiz mevcuttur. Hastamızda bu şikayetlere 
açıklık getirilmesi bakımından nöroloji ve psikiyatri 
konsültasyonları istenmiş, tam kan sayımı, börek 
fonksiyon testleri, kan glukoz düzeyi, karaciğer 
fonksiyon testler, kan kolesterol düzeyleri ve tiroid 
fonksiyon testleri yaptırılmıştır. Ancak, bunlarda 
herhangi bir anormallik saptanmamıştır. Frontal lob 
düzeyinde de kanama olması muhtemel açıklayıcı 
sebep olarak düşünülebilir (Resim 3).    

Akut subdural hematomda spontan rezorbsiyon 
vakaları hastaların BBT ve/veya manyetik rezonans 
görüntülemeye ulaşım kolaylığının artmış olması 
ve hastanelerde genellikle bir nöroşirurjiyenin acil 
durumlarda hazır bulunabilmesi gibi nedenlere bağlı 
olarak daha sık bildirilmektedir. Klinik ve nörolojik 
durumu stabil olan hastalarda yukarıda bahsedilen 
sebeplerden dolayı kanama varlığına rağmen daha 
rahat izlem kararı verebilmekteyiz. Literatürde akut 
subdural hematomlarda spontan rezorbsiyon süresinin 
2 saat ile bir hafta arasında değiştiği bildirilmiştir (2). 

Resim 3: Aksiyel kesitli beyin tomografisinde interhemsiferik 
mesafedeki hematomun tamamen rezorbe olduğu 

görülmektedir.

Bizim olgumuzda da gerek klinik, gerekse nörolojik 
durumun stabil seyretmesi nedeniyle izlem tercih 
edilmiş, seri BBT tetkiki ile takip yapılmıştır. 10 gün 
sonraki kontrol BBT’sinde hematomun tamamıyla 
rezorbe olduğu izlenmiştir. Spontan rezorbsiyon 
mekanizması ile ilgili çeşitli teoriler ileri sürülmüş 
olmasına rağmen, henüz hiçbiri kesinlik kazanmamıştır 
(2). Spontan rezorbsiyonun olası mekanizmaları 
yedi başlık altında toplanmıştır. Bunlar, hematomun 
beyin omurilik sıvısı tarafından araknoid membranın 
yırtılmasına bağlı olarak seyreltilmesi ve ardından 
yıkanması, redistrübüsyonun takip ettiği akut 
beyin şişmesi ile hematomun sıkışması, dura 
mater yırtıkları veya kafatası kırıklarından pıhtının 
kafatasının diploik mesafesine veya yumuşak 
dokuya itilmesi, serebral atrofi nedeniyle ASDH’un 
akomodasyonunun ve redistribüsyonunun hızlanması, 
kırık aracılığıyla intrakraniyal ve epikraniyal 
hematomlar arasında potansiyel   bir   iletişim   
sağlanması,  ASDH  rezorbsiyonunun hematomun 
intrakraniyal redistribüsyonuna bağlanması ve 
bilinmeyen nedenlerdir (2). Olgumuzda kafatası 
kırığı mevcut değildi. Bu nedenle, yukarıda 
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bahsedilen bazı mekanizmalar spontan rezolüsyonu 
açıklayamamaktadır. Hastamızda rezorbsiyonun 10 
gün sonra gelişmiş olması hematomun intrakraniyal 
redistrübüsyonuna ek olarak serebral atrofininde buna 
katkıda bulunduğunu düşündürmektedir. Spontan 
rezorbsiyonu sadece tek bir mekanizma ile açıklamak 
şu andaki bilgimize uygun görünmemektedir.   

İSH ideal tedavisi konusunda henüz bir görüş birliği 
yoktur. Bazı yazarlar ani bilinç bozulması ihtimali ve 
ISH’a spesifik bulguların olmaması nedeniyle cerrahi 
girişimi savunmaktadır (7,13). Bununla beraber, bazı 
yazarlar akut fazda konservatif tedavi ile hematomun 
başarılı bir şekilde iyileşebildiğini ifade etmişlerdir 
(5,6,11). Konservatif tedavi olarak mannitol ve 
deksametazon uygulandığı literatürde belirtilmiştir (5). 
Olgumuzun gerek vital bulgularının gerekse nörolojik 
durumunun stabil olması, kliniğimizde 24 saat boyunca 
BBT çekilebilmesi ve 24 saat sürecinde nöroşirurjiyene 
ulaşım imkanı olması nedenleriyle hasta izlendi. 
Deksametzon veya mannitol verilmedi. Sadece vital 
bulgu ve nörolojik muayene takibi yapıldı. 
 
Sonuç olarak,  interhemisferik subdural hematomda 
vital bulguların ve nörolojik durumun stabil seyretmesi 
durumunda sadece izlem yeterli olabilmektedir. Atipik 
şikayetlerle başvuran ve öyküsünde minör de olsa kafa 
travması öyküsü olan hastalarda kar/zarar oranı dikkate 
alınarak BBT çekilmesi uygundur.  
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ÖZET
Dorfman-Chanarin Sendromu, otozomal resesif geçişli nadir bir nötral lipit depo bozukluğudur. 
Bu multisistemik hastalıkta nonbüllöz iktiyozis, vakuollü lökositler, miyopati, nöropati, sağırlık, 
gelişme geriliği, göz ve karaciğer patolojileri izlenebilir. Bu yazı; nöropati, miyopati,  iktiozis, kar-
diyomiyopati, karaciğerde steatoz, sensörinöral tip işitme kaybı , bilateral optik atrofi, periferik 
yaymada lipit yüklü vakuoller saptanan, aile öyküsü olmayan Chanarin Dorfman Sendromu tanısı 
konulan olguyu içermektedir. Nötral lipit depo hastalığının geç dönemde de ayırıcı tanıda düşü-
nülmesi gereken nadir görülen bir hastalık olduğunu vurgulaması açısından bu vaka sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: İktiyozis, miyopati; Nötrofil vakuloizasyonu; Nötral lipit depo hastalığı; 
Chanarin dorfman sendromu

ABSTRACT
Dorfman-Chanarin Syndrome is a rare autosomal recessive neutral lipid storage disorder. In this 
multisystemic disease, nonbullous ichthyosis, vacuolated leukocytes, myopathy, neuropathy, 
deafness, developmental retardation, eye and liver pathologies can be observed.
This article includes a case which is characterized by neuropathy, myopathy, ichthyosis, 
cardiomyopathy, hepatosteatosis, sensorineural hearing loss, bilateral optic atrophy, lipid-
loaded vacuoles in peripheral blood without family history finally diagnosed as Chanarin 
Dorfman Syndrome. This case is presented to emphasize that neutral lipid storage disorder is a 
rare disease that should be considered in differential diagnosis in the late life period.
  
Keywords: İchthyosis, myopathy; Vacuolated leukocytes; Neutral lipid storage disease; Chanarin 
dorfman syndrome
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GİRİŞ
Nötral lipit depo hastalığı (NLDH), deri, kas, karaciğer, 
santral sinir sistemi ve kan lökositlerinde olmak üzere 
çoklu dokularda sistemik triaçilgliserol (TG) birikimi ile 
karakterize nadir görülen bir non-lizozomal, otozomal 
resesif geçişli lipit depolama bozukluğudur(1). Bugüne 
kadar, NLDH’nin iki ayrı klinik fenotipi tanımlanmıştır. 
Birincisi, klinik olarak iktiyozis ile hafif iskelet 
miyopatisi, sıklıkla merkezi sinir sistemi (MSS) tutulumu 
ile karakterize olan Chanarin-Dorfman sendromu 
(CDS), iktiyozis ile birlitelik gösteren nötral lipit depo 
hastalığı  (NLDHI) olarak da bilinmektedir. İkincisi, klinik 
olarak iktiyozis içermeyen ilerleyici iskelet ve kalp kası 
tutulumu ile karakterize edilen NLDH miyopati (NLDHM) 
'dir(2). Tanı, yaygın iktiyoziform dermatoz olması ve 
periferik kan yaymasında monosit veya granülositlerde 
lipit vakuollerinin (Jordan’s anomalisi) saptanması ile 
konur(3). Bu sendromda, 3. kromozomdaki p kolunun 
ABHD5/CG158 genindeki mutasyona sekonder 
olarak, ana metabolik defekt ortaya çıkar. Klinik 
şüphe varlığında periferik yaymada nötrofillerde lipit 
vakuollerinin gösterilmesi ile bu sendromun tanısı 
konur (3-5).  Sistemik bulgu olarak hepatosplenomegali, 
katarakt, büyüme geriliği, miyopati, ataksi, mental 
retardasyon, sensörinöral işitme kaybı ve horizontal 
nistagmus izlenebilir. NLSD’de görülen iktiyoz klinik 
özellikler açısından, eritemli zeminde hafif pullanma 
ile görülebilen nonbüllöz konjenital iktiyoziform 
eritrodermi ile benzerdir. Ancak sık rastlanmamakla 
birlikte, NLSD’de nonspesifik iktiyoz gibi diğer deri 
tutulumu da görülebilmektedir(3). Bu yazıda jeneralize 
güçsüzlük, kreatin kinaz (CK) yüksekliği ve iktiyozu olan 
CDS tanısı konulan bir olgu sunulmuştur.

OLGU SUNUMU
68 yaşında kadın hasta, birkaç yıldır artan genel 
halsizlik, yürümekte güçlük ve ellerini kullanmada 
zorluk yakınmalarıyla tarafımıza başvurdu.  Hastanın 
son zamanlarda şikayetleri giderek artış göstermiş. 
Çabuk yorulma, ellerde ve ayaklarda kuvvetsizlik, 
başını tutmada zorluk hissettiğinden ve öne eğik olarak 
yürüdüğünden günlük işlerini yapamamaya başlamış. 
Öz geçmişinde hipertansiyon dışında herhangi bir 
bilinen hastalığı olmayan olgunun anne-babası ikinci 
dereceden akraba idi.

Fizik muayene bulgularında ekstremite 
proksimallerinde belirgin jeneralize 1/5 kuvvet 
kaybı(KK), spinal kas kuvvetsizliğine bağlı fleksiyon 
postüründe yürüyüş, duymada belirgin azalma, 
tüm vücut derisinde hiperkeratozu izlendi. Hastanın 
laboratuvar tetkikleri CK: 116 IU/L (normal: ≤ 171 ), 
Trigliserit:200 mg/dl (normal: 35-150) değerlerindeydi. 
Elektromiyografi incelemesinde spontan aktivite 
izlenmeksizin miyojenik motor ünite potansiyelleri 
ile birlikte erken katılım paterni izlendi (Resim 1). 
Ayrıca bilateral alt ekstremitede motor ve duysal 
sinir ileti hızları normalden düşük elde edildi. İktiyoz 
ve miyopati bulguları elde edilen hastadan NLDHI 
ön tanısı ile periferik yayma yapıldı. Kan yaymasında 
lipit yüklü vakuoller görüldü. Ekokardiyografisinde 
hipertrofik kardiyomiyopati bulguları saptandı. Batın 
ultrasonografisinde karaciğerde artmış steatoz izlendi. 
İşitme testinde bilateral ileri derecede sensörinöral 
işitme kaybı izlendi. Cilt biyopsisi alınan hastada 
epidermiste hiperkeratoz, düzensiz akantoz bazal 
hücre dejenerasyonu ve yüzeyel perivasküler lenfosit 
infiltrasyonu izlendi. Mevcut bulgularla hastaya NLDHI 
tanısı konularak takibe alınan hastadan genetik tahlil 
sosyal sebeplerden dolayı istenemedi. Hastanın diyeti 
orta zincirli trigliseritli diyet olarak düzenlendi. Ağır 
fiziksel aktivite öncesi karbonhidrattan zengin diyet ve 
rehabilitasyon önerildi.

TARTIŞMA
Chanarin Dorfman Sendromu Dorfman ve arkadaşları 
1974 yılında, multisistemik lipit metabolizma bozukluğu 
olarak, iki hastada tanımlanmıştır. Sonraki yıllarda 
Chanarin ve arkadaşları, Dorfman’ın tanımladığı 
hastalara benzer bulguları olan bir başka hastayı 
tanımlamış ve bu hastalarda intraselüler trigliserit 
metabolizmasındaki bozukluğa dikkat çekmişlerdir(6, 
7). Hastalarda yapısal olarak mitokondrial yağ asidi 
oksifidasyon defekti olduğu ve triaçilgliserolün 
fosfolidlere dönüşüm yolunda problem olduğu ileri 
sürülmüştür(8). Deri, kas, karaciğer, santral sinir sistemi 
ve kan lökositlerinde olmak üzere çoklu dokularda 
sistemik triaçilgliserol (TG) birikimi ile karakterize nadir 
görülen bir non-lizozomal, otozomal resesif geçişli lipit 
depolama bozukluğudur(1). Esas metabolik defekt 
yağ dokusunda triaçilgliserolün hidrolizinde rol alan 
ve trigliserit lipaz aktivasyonundan sorumlu ABHD5/
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CG158 genindeki mutasyona bağlıdır(4). Hastalık 
özellikle akraba evliliğinin sık görüldüğü ülkelerde daha 
sık görülmektedir. Bizim hastamızda da anne baba 
akrabalığı bulunmaktaydı. Çeşitli enzim defektleri ile 
ortaya çıkan lipit metabolizma bozukluklarının klinik 
seyri değişkenlik gösterir. Erişkin bireylerde progresif 
proksimal güçsüzlük, yoğun fiziksel aktivite ve uzun 
süren açlıkta ortaya çıkan rabdomiyoliz /miyoglobinüri, 
tekrarlayan güçsüzlük atakları olabilir(3). Bizim 
hastamızda da ilerleyen güçsüzlük, proksimal kaslarda 
belirgin kuvvet kaybı olmasının yanında spinal kaslarda 
güçsüzlüğe bağlı minimal fleksiyon postüründe yürüyüş 
ve boyun kaslarında kuvvetsizlik eşlik ediyordu. NLDHI 
hastalarında en önemli klinik bulgulardan biri de 
iktiyozdur. Klinikte hafif veya orta derecede nonbüllöz 
iktiyoz izole olarak veya multiorgan tutulumu ile 
birlikte görülür. Vücudun katlantı yerlerinde, saçlı 
deride ve yüzde hafif beyaz pullanmanın olduğu yaygın 
eritematöz iktiyoz gözlenmektedir(9). Bizim hastamızda 
tüm vücutta yaygın iktiyozis ile uyumluydu ve ciltte 
belirgin kuruluk vardı. Ayrıca hastamızda EMG’de 
miyojenik motor ünite potansiyelleri ve sensorimotor 
nöropati bulguları izlendi. 

Bu hastalığa bağlı göz semptomları sık görülmektedir. 
En sık katarakt görülmekle birlikte nistagmus, şaşılık, 
retina disfonksiyonu ve hafif derecede ektropion gibi 
diğer göz bulguları izlenebilir(8). Bizim hastamızda da 
ektropion ve koryoretinal atrofi mevcuttu. Karaciğer 
tutulumu da hastalığa sık eşlik eden kliniklerden 
birisidir. Hastalarda hepatomgeali, steatoz ve karaciğer 
fonksiyon testlerinde bozulma izlenebilir. Bizim 

hastamızda karaciğerde steatoz izlendi. Hastaların 
%25’ inde işitme kaybı, nöropati, kısa iskelet sistemi 
izlenmektedir (10). Bizim hastamızda da nöropati 
ve bilateral ileri derecede sensörinöral işitme kaybı 
izlendi.

Klinik, laboratuvar ve histokimyasal özellikler dikkate 
alınarak tanı konur(8). Yaygın iktiyoziform dermatoz 
olması ve periferik yaymada monosit ve granülositlerde 
lipit vakuollerinin saptanması tanı için spesifiktir. 
Bizim vakamızda periferik yaymada nötrofillerde 
ve bazı monositlerde belirgin vakuolizasyon izlendi. 
Klinik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde hastaya 
NLDHI tanısı konuldu. Hastaya orta zincirli trigliseritli 
diyet, ağır efor öncesi karbonhidrattan zengin diyet ve 
rehabilitasyon önerildi.

Kas biyopsisi ve iyi bir klinikopatolojik korelasyon, 
lipit depo miyopatisi tanısında önem arz etmektedir. 
Erken tanı ve uygun beslenme ile cilt bulgularının 
düzelebildiği, sistemik bulguların ise ortaya çıkmasının 
engellenebileceği bildirilmektedir. Özellikle uzun zincirli 
yağ asitlerinden fakir, orta zincirli yağ asitlerinden zengin 
diyet ile cilt ve karaciğer bulguları önlenebilmektedir 
(9). Sık görülmemesi nedeniyle, nötral lipit depo 
hastalıkları kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. İktiyozu 
ve miyopatisi olan hastalarda periferik kan yayması 
incelenmeli ve ayırıcı tanıda NLDH düşünülmelidir. 
Sonuç olarak miyopatik hastalarda tanıda nötral 
lipit depo hastalığı geç dönemde de ayırıcı tanıda 
düşünülmesi gereken nadir görülen bir hastalıktır ve 
hastalar bu yönden mutlaka araştırılmalıdır. 

Resim 1: İğne EMG’ de sağ vastus medialis kasında polifazik, düşük amplütüdlü 

miyojenik motor ünite potansiyelleri izlenmektedir.
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ÖZET
İnme, dünyadaki önemli morbidite ve mortaliteye neden olan ikinci önemli nedendir. Bununla 
birlikte akut iskemik ataklar pediatrik ve genç yaş gruplarında çok nadirdir (% 5-10). Bu olguda, 
genç yetişkinlerde ve pediyatrik hastalarda inmenin akılda tutulması gerektiğine dikkati çekmeyi 
amaçladık.
15 yaşında erkek hasta acil servise başın sol tarafında ciddi akut baş ağrısı şikayetiyle başvurdu. 
Yaşamsal belirtiler normaldi. Fiziki muayenesinde Sağ hemiparezi mevcuttu. BT bulguları normal-
di. Difüzyon MRG’da akut enfarktüs tespit edildi. Akut inme tanısı ile pediatrik nöroloji servisine 
başvurdu.
Çocukluk çağı inmeleri ihmal edilmiş bir alandır, hem profesyoneller hem de genel halk proble-
min ve bunun potansiyel sonuçlarının farkında değildir.

Anahtar Sözcükler: İnme; Pediatri; Akut iskemi; Baş ağrısı

ABSTRACT
Stroke is the second leading cause of major morbidity and mortlaity in the world. However, 
acute ischemic attacks are very rare in the pediatric and young age groups (5-10%).  In this case 
we aimed to take attention to stroke must kept in mind in young adults and pediatric patients.  
A 15-year-old male patient presented to the emergency department with a severe acute 
headache in the left side of the head. Vital signs were normal. Right hemiparesis present in 
physical examination. CT findings were normal. On the diffusion MRI acute infarction was 
detected. He was admitted to pediatric neurology service with acute stroke diagnosis.
Childhood stroke is a neglected area, with both professionals and the general public lacking 
awareness of the problem and its potential consequences.

Keywords: Stroke; Pediatric; Acute ischemia; Headache

 

İletişim: 

Suphi BAHADIRLI,

İstanbul Medipol Üniversitesi 

Acil Tıp Kliniği 

Tel: 0505 812 43 53

e-mail: 

drsuphibahadirli@gmail.com

Geliş tarihi/Received: : 05.10.2017

Kabul tarihi/Accepted: 20.03.2018

DOI: 10.16919/bozoktip.340480

Bozok Tıp Derg 2018;8(2):108-11
Bozok Med J 2018;8(2):108-11

GENÇ HASTADA İNME

Stroke In A Young Patient

Suphi BAHADIRLI, 

Ulaş KARAOĞLU, 

Aydın SARIHAN, 

Mehtap BULUT,

Suphi BAHADIRLI1, Ulaş KARAOĞLU1, Aydın SARIHAN2, Mehtap BULUT1

1İstanbul Medipol Üniversitesi 

Acil Tıp Kliniği 

2Manisa Devlet Hastanesi Acil Servis

108



109

BAHADIRLI ve ark.
Genç Hastada İnme

Bozok Tıp Derg 2018;8(2):108-11
Bozok Med J 2018;8(2):108-11

INTRODUCTION
Stroke is the second leading cause of major morbidity 
and mortality in the world. However, acute ischemic 
attacks are very rare in the pediatric and young age 
groups(5-10%). The most common causes of stroke 
in children and young people are cardioembolism 
(generally related to a congenital heart disease), 
cervicocephalic artery dissections, focal arteriopathies 
of the children, sickle cell anemia and some genetic and 
metabolic disorders. In addition Moyamoya disease, 
rheumatic heart diseases and pituitary apoplexy are 
other rare causes reported in the literature. However 
in 10-30% of the cases, the cause is unknown. In this 
case we aimed to take attention to stroke must kept in 
mind in young adults and pediatric patients. 

CASE
A 15-year-old male patient with no risk factors 
presented to the emergency department with a severe 
acute headache in the left side of the head. He said 
that he has never had an ache like this before. His 
complaints started while he was lying down about 15 
minutes before admission. When he tried to stand up, 
he had weakness at his right side and he fell on the 
ground. He had difficulty in speaking. He could not feel 
the right side of his body. There is no special feature in 
medical and family history.

The patient’s vital signs were as follows: Blood 
Pressure: 122/81 mmHg, Pulse Rate: 76 bpm, sPO2: 
99, Body Temperature: 36.2 °C. General condition of 
the patient was good, he was conscious, cooperate 
and well-oriented with Glasgow Coma Score of 15. 
Pupil reflexes are bilateral positive and pupils are 
isochoric. Physical examination revealed effacement 
in the right nasolabial sulcus. Muscle strength loss 
of 3/5 in the right distal, 4/5 in the right proximal 
upper extremity and 5/5 in the right lower extremity. 
Pathologic reflexes were absent. Motor examination 
revealed right hemiparesis. The other organ system 
physical examinations were within normal limits. 
Cranial computerized tomography (CT) (Brilliance ICT 
256; Philips, Cleveland, USA) obtained was normal. 
Diffusion magnetic resonance imaging (MRI) (Achieva 
3T; Philips, The Netherlands) was subsequently 
obtained and signs of an acute infarction extending 

from the left periventricular area to the putamen and 
splenium were observed (Figure1). 

Figure1: Acute İnfarction on Diffusion weighted MRI.

The patient was consulted with the pediatric neurology 
department and admitted to the ward with the 
diagnosis of acute ischemic stroke. During his admission 
hematological (complete blood count, erythrocyte 
sedimentation rate) and coagulation test values were 
in normal ranges. Hemoglobine electrophoresis, factor 
II-VII-VIII-XII, fibrinogen and homosistein levels; anti-
trombin III and protein C-S activities, activated protein 
C resistance, factor V Leiden mutation panel and 
methylene tetrahydrofolatereductase (MTHFR) gene 
mutation analysis were normal. Antinuclear antibodies 
and lupus anticoagulant tests were also negative. 
Cerebral and vertebral CT angiography, MR angiography 
were not performed. Carotid and vertebral artery color 
Doppler USG (HD9 ultrasound system; Philips, The 
Netherlands) were performed and no pathology was 
detected. In transthoracic echocardiography (EPIQ 5 
ultrasound system; Philips, The Netherlands) (TTE) mild 
grade aortic insufficiency and mitral regurgitation were 
detected. It was considered as a result of past acute 
rheumatic fever and unrelated to the present problem. 
He was admitted to pediatric neurology service with 
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acute stroke diagnosis.  The patient was follow up and 
treated for 20 days. He was subsequently enrolled 
in a physical therapy program at he same time. On 
discharge, he had 5/5 right hemiparesis and the 
nasolabial sulcus was minimally effaced.

DISCUSSION
Childhood stroke is a neglected area, with both 
professionals and the general public lacking awareness 
of the problem and its potential consequences. 
Incidence of childhood stroke varies in different 
studies between 1.3 to 13 per 100.000 children per 
year. In adult patients approximately 80% of strokes 
are ischemic but in the pediatric population, ischemic 
and hemorrhagic stroke each constitutes about 50% of 
the cases. Ischemic stroke in neonatal and childhood 
period has a higher incidence among males. Although 
childhood stroke is uncommon, its disabling long-term 
sequelae likely result in a larger burden on society than 
previously estimated (1). 

The most common causes of stroke in children 
andyoung people are cardio embolism (generally 
related to a congenital heart disease), hematological 
disorders, cervicocephalic artery dissections, focal 
arteriopathies of the children, sickle cell anemia and 
some genetic and metabolic disorders and infections. 
For arterial ischemic stroke, the most common 
underlying conditions are sickle cell disease (SCD) and 
congenital or acquired heart disease. Despite all these 
known risk factors, cause can’t be determined in 10-
30%of the acute strokes. Diagnosis and management 
of stroke in children can be difficult because of the 
diversity of underlying risk factors and the absence 
of a uniform treatment approach (2). The differential 
diagnosis and evaluation of acute stroke in the pediatric 
population should be based in the understanding that 
the probability of a non-atherosclerotic etiology is 
much higher than in the adult population (3-6).

In the literature, Moyamoya disease and pituitary 
apoplexy are reported to cause stroke in the case 
studies. Pituitary apoplexy is a rare event in pediatric 
patients and may present without classical symptoms. 
Focal compression may develop and lead to ischemic 
stroke (7). Moyamoya disease is one of the primary 

causes of pediatric ischemic stroke, especially in East 
Asia (8).

Rheumatic heart disease (RHD) involves damage to 
the heart valves during episodes of acute rheumatic 
fever (ARF) after group A streptococcal infection. It is a 
disease overwhelmingly acquired in childhood among 
children living in poverty and overcrowded conditions. 
Serious RHD complications are heart failure, stroke, 
atrial fibrillation, and endocarditis (9).

Patients with RHD had a higher proportion of poor 
outcomes compared with patients without RHD and 
there were significantly statistical differences (10). One 
study (the Framingham study) investigated the risk of 
stroke associated with RHD. Stroke risk was increased 
about 18-fold in both sexes in patients with RHD (11). 
In this case we performed all hematological and 
coagulation tests, carotid and vertebral artery color 
Doppler USG(HD9 ultrasound system; Philips, The 
Netherlands). Tests were also negative and USG was 
within normal limits. Cardiac assessment with TTE(EPIQ 
5 ultrasound system; Philips, The Netherlands) was 
performed. We detected aortic insufficiency and mitral 
valv regurgitation in TTE which was about pre-existing 
acute rheumatic fever. We think that the cause of 
stroke in our case is rheumatic heart disease due to 
rheumatic fever. 

The acute medical management of arterial ischemic 
stroke can be divided into general care measures, 
measures that aimed the limitation of the extension 
of ischemic damage and preventing early recurrence. 
Early multidisciplinary evaluation is vital to prevent 
complications and plan rehabilitation. If the child is in 
an acute pediatric neurology ward, he or she is likely to 
have access to a multidisciplinary team with expertise 
in pediatric neurology (2).

In this case’s acute management; oral intake stopped, 
intravenous buffered fluid (%5 dextroz, %0.45 NaCl, 
%0.3 KCl) started. Patient consulted to pediatric 
neurology and cardiology after first intervention. 
Aspirin 50 mg tablet per oral was given to the patient 
with pediatric neurology proposal.
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The patient was hospitalized to the pediatric neurology 
ward. Medical treatment continued in the same way 
with aspirin 50mg tb per day. Pediatric cardiology 
added monthly penicillin for acute rheumatic fever 
prophylaxis.
On the second day of hospitalization, the physical 
therapy program started. The patient underwent 
30 sessions of rehabilitation (whole body) included 
electrostimulation (20 min), fine motor skills hand 
exercises, active assisted range of motion(ROM) 
exercise. After the thirtieth session, he was walking 
in a balanced way and he was doing all his daily life 
activities independently.

Even though the general incidence of stroke has 
decreased, some studies have reported an increase in 
hospital admissions related to stroke in children and 
young adults. Although the etiology of acute ischemic 
stroke in children is different from adults, the current 
therapeutic approach is based on data obtained 
from studies conducted on the adult population. This 
is because there is no sufficient data on the acute 
treatment and secondary prevention after acute 
ischemic stroke in the pediatric population. In addition, 
structural, metabolic and genetic risk factors, requiring 
more specific treatment, should also be considered in 
cases of stroke in children and young adults.

Pediatric ischemic stroke is a rare entity with high 
mortality and morbidity rates and early identification 
is necessary. Emergency department physicians must 
consider stroke in child and adolescent age groups 
with relevant neurologic signs and symptoms. The 
current therapeutic approach to stroke is based on 
the data obtained from adult studies but it should be 
considered that children and young adults may require 
more specific treatment.
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ÖZET
Monoparezi tek ekstremitede kuvvet kaybı olarak tanımlanan nöroloji polikliniğine başvuru se-
beplerinden biridir. Etyolojide; santral sinir sistemini etkileyen vasküler (iskemi, hemoraji) ne-
denler, yer kaplayıcı lezyonlar ve periferik sinir hastalıkları gibi nedenler yer almaktadır. Akut 
arteriyel oklüzyon ise nadir görülen ancak erken tanı ile sekelsiz iyileşebilen nedenlerdendir. Sol 
üst ekstremitede akut kuvvet kaybı yakınması ile başvuran akut arteriyel oklüzyona bağlı mono-
parezi olgusu; tedavi sonrasında normal kas gücü bulgularına ulaşmıştır. Monoparezi ile başvu-
ran hastada, etyoloji araştırılırken nadir görülen sebeplerden biri olan arteryel oklüzyon acil ve 
nöroloji hekimlerince göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Monoparezi; Arter; Tromboz

ABSTRACT
Monoparesis is that one extremity strength loss is defined as one of the reasons to neurology 
clinic. Etiology; includes vascular (ischemia, hemorrhage) causes affecting the central nervous 
system, locoregional lesions and peripheral nerve diseases. Acute arterial occlusion is rare, 
but with early diagnosis can be recovered without sequelae. Acute arterial occlusion due to 
monoparesis admitted with acute loss of strength in the left upper extremity symptoms after 
treatment of patients reached the normal muscle strength findings. In patients with arterial 
occlusion, which is one of the reasons monoparesis rare etiology should be considered when 
investigating and neurology by emergency physicians.

Keywords: Monoparesis; Artery; Thrombosis
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GİRİŞ
Monoparezinin nedenlerinden biri olan inme 
toplumda oldukça sık görülmektedir. Minimal özürlülük 
sağlamak açısından; erken tanı ve tedavinin hızlı bir 
şekilde yapılması gerekmektedir (1). Günümüzde 
tedavi yöntemleri oldukça gelişmiş olup inme tanısı ve 
tedavisinin aciliyeti de farkındalık gerektirmektedir (2).
Diğer bir monoparezi nedeni olan akut arter tıkanıklığı 
da vasküler acil müdahale gerektirebileceği için; 
uyuşukluk ve kuvvet kaybı ile gelen hasta klinikler arası 
multisistemik yaklaşım ile değerlendirilmelidir. Akut 
oklüzyon, hızlı bir şekilde tedavi edilmezse hayatı tehdit 
eden extremite iskemisine yol açabilir (3). Etyolojik tanı 
için kaybedilen zaman altta yatan olası bir kardiyak 
emboli odağı söz konusu ise, mortalite ve morbiditenin 
artmasının önüne geçilemeyecektir (4).

OLGU
Yetmiş iki yaşındaki erkek hasta bir gün önce olan 
sol el ve ön koldaki uyuşma ve güçsüzlük nedeniyle 
tarafımıza başvurdu. Özgeçmişinde bilinen diabetes 
mellitus (DM) ve astım hastalığı, yarım paket/gün 
sigara içiciliği vardı. Hastanın mevcut şikayetlerinin ani 
olarak başladığı, uyuşma ve güçsüzlük haricinde ek bir 
şikayetinin olmadığı öğrenildi. Nörolojik muayenesinde 
sol üst extremite distalde 3/5, ön kolda 4/5 kas 
gücü saptandı ve dermatomal dağılım göstermeyen 
hipoestezi tarifliyordu. Akut serebrovasküler patoloji 
açısından beyin BT ve difüzyon MRG tetkikleri yapıldı. 
Serebral hemoraji veya iskemi ile uyumlu bulgu 
saptanmadı. Hastanın sol üst extremite nabızları 
belirgin azalmıştı. Kalp damar cerrahisi bölümü ile 
yapılan konsültasyon sonucunda sol üst extremiteye 
yönelik olarak yapılan doppler USG’de radial ve ulnar 
arterler görüntülenemedi. Hastaya düşük molekül 
ağırlıklı heparin ve pentoksifilin tedavisi başlandı. 
Etyolojik açıdan yapılan kardiyak anjiografide emboli 
odağı saptanmadı ve sol brakial arterin ulnar ve radial 
artere ayırım yerinde tromboze olduğu görüldü. İlaç 
tedavisine devam edildi ve işlem sonrası 48 saat 
sonra hastanın elinin ısındığı ve uyuşukluk şikayetinin 
gerilediği görüldü. Monoparezi ile gelen hastada; 
nadir olarak görülen sebepler arasında akut arteryel 
oklüzyonunun da olduğunu vurgulamak için vakamızı 
sunmaya değer bulduk.

TARTIŞMA
Akut arteryel oklüzyon (AAO) hastanın yaşı ve eşlik eden 
hastalıkları ile uyumlu olarak alt ve üst extremitenin 
herhangi bir arterinde olabilir. Etyolojik tanı ve 
tedavi protokolü etkilenen artere bağlıdır ve tedavi 
de hastanın kullanmakta olduğu ilaç tedavisine göre 
değişkenlik göstermektedir (3). AAO; yüksek riskli hasta 
grubunda önemli bir disabilite nedenidir ve acil cerrahi 
müdahale gerektirebilir. Arter oklüzyonunun en yaygın 
nedeni de trombotik süreçte gelişen oklüzyondur. 
Akut kuvvet kaybı ile nöroloji polikliğine başvuran 
hastada, oklüzyonun nihai kliniği oturmadığı için akut 
serebrovasküler hastalık (SVH) ayırıcı tanısı için hızlı 
bir şekilde beyin görüntülemesi yapıldı. SVH ekarte 
edildikten sonra ilave muayene bulguları eşliğinde 
arter oklüzyonu düşünüldü ve kalp damar cerrahisi 
konsültasyonu istendi. 

Radial arterin palpabl olması oklüzyonu ekarte 
ettirmemektedir. Çünkü palmar arktaki kollateral 
sirkülasyon nedeniyle kanlanma devam etmekte 
ve klinik prezantasyon görülmemektedir (5,6). 
Çalışmalarda radial nabız kaybı son noktadır ve hasta 
bu evreye ulaştığında artan sıklıkta arteryel oklüzyon 
tanısı konulmaktadır (7). 

Etyolojik açıdan incelendiğinde; ileri yaş, DM, ve 
sigara içiciliği bizim hastamızda SVH ve AAO açısından 
risk faktörleridir. Uzun dönem DM ve sigara içiciliği 
arteriopati nedeniyle ateroskleroz sürecine hızlı 
bir şekilde götürmektedir (8). Ruengsakul ark. ile 
Chowdry ve ark. DM’li hastalarda ve yaşlılarda oluşan 
ateroskleroz ve intimal hiperplazinin endotelyal 
disfonksiyona neden olarak arteriyel oklüzyon 
oluşturduklarını göstermişlerdir (9,10). 

Extremite iskemisinin 6 P belirtisi vardır Bunlar; pallor 
(solgunluk), pain (ağrı), parestezi (karıncalanma), 
paralizi (kuvvet kaybı), pulsenessless (nabızsızlık) ve 
poikilotermidir (ısı değişikliği)’dir. Ağrı son evrede 
karşımıza çıktığı için iskeminin ilk dönemleri gözden 
kaçabilmektedir. Trombotik iskemi süresi uzadıkça 
parestezi ve paralizi oluşmaktadır. Emboliye bağlı 
gelişen oklüzyonda ise kollateraller gelişmediği için 
iskemi süreci hızlı gelişir ve klinik erken prezente olabilir. 
Olgumuzda emboli etyolojisi açısından yapılan 
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kardiyak anjiografide emboli odağı saptanmamıştır. 
Tedavide ise reperfüzyonu sağlamak esastır. Kateter 
bağlı trombolizis, endarterektomi, embolektomi, 
cerrahi bypass yapılmaktadır. Trombüsü küçültmek için 
düşük molekül ağırlıklı heparin ya da antikoagülasyon 
gereklidir (3). Bizim olgumuzda da düşük molekül 
ağırlıklı heparin ve pentoksifilin tedavisine cevap 
alınmıştır.
Akut kuvvet kaybı ve uyuşukluk şikayeti ile gelen 
hastada SVH ön planda düşünülse de nadir olarak 
görülen ve basit bir muayene ile tanısı konabilecek olan 
AAO göz önünde bulundurulmalıdır. Bu vaka bize akut 
kuvvet kaybı ile başvuran hastada arteryel ve venöz 
patolojileri daha dikkatli incelememiz gerektiğini ve 
hastayı sadece nörolojik açıdan değil de, tüm fiziksel 
muayenelerini detaylı bir şekilde yapmamız gerektiğini 
hatırlattı. 
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ÖZET
Marin-Amat sendromu 5.ve 7. kraniyal sinirler arasındaki hatalı inervasyonun neden olduğu 
nadir görülen bir fasiyal sinkinezidir. 64 yaşında, kadın hasta periferik fasiyal paralizi sonrası 
ağzını açtığında göz kapağında istemsiz kapanma yakınması ile başvurdu. Hastanın nörolojik 
muayenesinde çenenin açılmasıyla eş zamanlı olarak, sol üst göz kapağının istem dışı kapandığı 
ve blefarospazm geliştiği izlendi. Elektromiyografide bu sırada orbikularis okuli kasında kontrak-
siyon saptandı. Marin-Amat sendromu, özellikle periferik fasiyal paralizi sonrası yüzde gelişen 
sinkinezilerin ayırıcı tanısında düşünülmelidir.

Anahtar Sözcükler: Marin-Amat sendromu; Sinkinezi; Fasiyal paralizi 

ABSTRACT
Marin-Amat syndrome is a rare synkinesis which causes aberrant ennervation between 5. and 
7. cranial nerves. A 64 years old female presented with complaints of involuntary left eyelid 
closure after history of facial palsy. Neurological examination was that blefarospazm and 
involuntary left eyelid closure synchronized with jaw was opened. When the jaw was opened 
determined contraction of muscle orbicularis oculi. Marin-Amat syndrome should consider 
differential diagnosis synkinesis following facial nerve palsy.

Keywords: Marin-Amat syndrome; Synkinesis; Facial paralysis
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GİRİŞ
Farklı sinirler veya aynı sinirin farklı periferal dalları 
tarafından inerve edilen değişik kas gruplarının eş 
zamanlı hareketleri sinkinezi olarak tanımlanır (1). 
Marin-Amat sendromu; fasiyal sinir paralizisinden sonra 
gelişen, çenenin açılma veya laterale doğru hareketi ile 
göz kapağında istemsiz kapanmanın ortaya çıktığı nadir 
görülen bir sinkinezi formudur (2,3,4,). Marin-Amat 
sendromunun 7. sinirin anormal rejenerasyonunun 
sonucunda ortaya çıktığı ve bu anormal rejenerasyonda 
kas gerilmesinin tetiklediği propiyoseptif uyarıların rol 
oynadığı düşünülmektedir.(2,4,5)

Bu yazıda nadir görülen bir sinkinezi formu olan Marin-
Amat sendromu tanısı konulan bir hasta sunulmaktadır.

OLGU
Altmış dört yaşında kadın hasta, sol göz kapağında 
kapanma ve kasılma yakınması ile başvurdu. Hastanın 
30 ve 15 yıl önce iki kez sağ ve 4 yıl önce sol periferik 
fasiyal paralizi geçirdiği, bu tekrarlayıcı periferik fasiyal 
paralizi ataklarının tamamen düzeldiği öğrenildi. Sol 
periferik fasiyal paraliziden 4 ay sonra ağzını açtığında ve 
çiğneme hareketi sırasında sol göz kapağında kapanma 
ile birlikte kasılma ortaya çıkmış ve yakınmaları giderek 
artış göstermişti. Hastanın annesinde, erkek kardeşinde, 
teyze ve dayısında geçirilmiş periferik fasiyal paralizisi 
öyküsü vardı. Nörolojik muayenede sol nazolabial 
oluk silikliği saptandı. Hastanın ağzı açtırıldığında, bu 
hareketle eş zamanlı aynı taraftaki göz kapağının istem 
dışı kapandığı ve blefarospazm benzeri kasılma geliştiği 
gözlendi. Ağzını kapatmasıyla birlikte göz kapağında 
izlenen bu hareket düzelme gösteriyordu (Resim 1). 
Benzer bulgular çiğneme sırasında da ortaya çıkıyordu.

Resim 1. Hasta ağzını açtığında, aynı taraftaki göz kapağının 
istem dışı kapandığı ve blefarospazm benzeri kasılma geliştiği 

gözlendi.

Hastanın beyin manyetik rezonans görüntülemesinde; 
subkortikal beyaz cevherde birkaç adet milimetrik 
boyutlu iskemik gliotik lezyon dışında patolojik bulgu 
saptanmadı. Elektronöromyografide sol fasiyal sinir 
iletimleri normal bulundu. Hasta ağzını açtığında, 
göz kapağında kapanma ile birlikte, orbikülaris okuli 
kasında motor ünit potansiyellerinin (MÜP) ortaya 
çıktığı gözlendi (Resim 2). Hastaya botulinum toksini 
uygulaması önerildi, ancak hasta tedaviyi kabul etmedi.

Resim 2. Hasta ağzını açtığında orbikülaris okuli kasında 

ortaya çıkan MÜP’ lerin EMG kaydı.
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TARTIŞMA
Marcus Gunn, Ters Marcus Gunn fenomenleri ve 
Marin-Amat sendromu birbiriyle karışabilen, henüz 
patofizyolojik mekanizmaları tam olarak anlaşılamamış 
fasiyal sinkinezi formlarıdır. 

Hastamızda ağzın açılması ve çiğneme hareketi 
sırasında göz kapağında blefarospazm benzeri kapanma 
hareketinin gözlenmesi; bu semptomun periferik 
fasiyal paraliziyi izleyerek ortaya çıkmış olması ve 
elektromiyografi bulgularının desteği ile Marin-Amat 
sendromu tanısı düşünüldü.

Marcus Gunn fenomeni (jaw-winking); konjenital 
pitozlu olgularda sık görülen bir sinkinezidir (1). 
Çenenin açılmasıyla birlikte, üst göz kapağı açılarak 
pitoz düzelir. Trigeminal sinirin external pterigoid 
kası inerve eden motor dalları ile levator palpebra 
superioru inerve eden okulomotor sinirin superior dalı 
arasında anormal bağlantıların olduğu gösterilmiştir (3. 
ve 5. kraniyal  sinirler arasında  hatalı inervasyon)  (2). 
Ters Marcus Gunn fenomeni ile Marin-Amat 
sendromunun birbirlerinden farklı olup olmadıkları 
konusu tartışmalıdır. Bazı yazarlar her ikisinin aynı 
bozukluğu ifade ettiğini düşünürken (3,5) diğerleri 
ise iki sendromun birbirinden farklı olduğunu ileri 
sürmüşlerdir (4,6).

Ters Marcus Gunn sendromunda çenenin açılması 
ile üst göz kapağı kapanır. Üçüncü ve beşinci kraniyal 
sinirler arasındaki hatalı ateşlemenin bu sendromdan 
sorumlu olabileceği düşünülmektedir (2). Levator 
palpebra superior kasının inervasyonunda anormal 
nöral bağlantıların söz konusu olduğu ve levator 
palpebra süperiorun, 3. nükleusla ilişkili olmayıp, 
5.nükleusun eksternal pterigoid dalları ile inerve 
olduğu ileri sürülmüştür. Ancak bu anormal inervasyon 
halen tartışmalıdır (1,6). 

Marin-Amat sendromunda çenenin açılması veya 
laterale hareketi ile etkilenen göz kapağında 
blefarospazm sonucunda kapanma ortaya çıkar. 
Genellikle edinseldir ve periferik fasiyal paralizi sonrası 
gelişir (2,3,4,7). Birçok kas grubunu innerve eden akson 
dallanması ile birlikte, 7. sinirin aberan rejenerasyonu 
ve 5 ve 7. sinirler arasındaki hatalı inervasyonun bu 

sendromdan sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür (2).
Elektromiyografik çalışmalarda Marin-Amat 
sendromunda çenenin açılması ile orbikularis okuli 
kasında kontraksiyon gözlenirken (2,4); Ters Marcus 
Gunn sendromunda levator palpebra süperior kasında 
inhibisyon saptanmıştır (6).

Marin-Amat sendromlu hastalarda, botulismus toksin 
tedavisi blefarospazm üzerinde yararlı olabilir (2). Ayrıca 
preseptal orbicularis okuli kasının rezeksiyonunun da 
başarılı olduğu bildirilmiştir (7).

Nadir görülen bir sinkinezi olan Marin-Amat 
sendromunun periferik fasiyal paralizi sonrası gelişen 
çenenin açılması ile birlikte göz kapağında istemsiz 
kapanma semptomu olan hastalarda akla gelmesi 
ve diğer fasiyal sinkinezilerden ayırımının yapılması 
önemlidir.
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Examples for writing references (please give attention to punctuation):    
        • Format for journal articles; iinitials of author’s names and surnames, titles of article, journal name, date, volume, number, and inclusive pages, 
must be indicated. 
* Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint Surg. 
1999;81(11):1600-10.
 • 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.
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• Article with a Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older 
adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
 • For other reference style, please refer to “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample 
References”.

CATEGORIES OF ARTICLES
Original Research Articles: 
Original prospective or retrospective studies of basic or clinical investigations in areas relevant to medicine.
Content: - Abstract (200-250 words; the structured abstract contain the following sections: Objective, material and methods, results, conclusion; 
both in Turkish and English)
 - Introduction
 - Material and Methods
 - Results
 - Discussion/ Conclusion
 - Acknowledgements
 - References
*Original articles should be no longer than 5000 words and should include no more than 6 figures / tables and 40 references. 
Review Articles 
The authors may be invited to write or may submit a review article. Reviews including the latest medical literature may be prepared on all medical 
topics. Authors who have published materials on the topic are preferred.
Content: - Abstract (200-250 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
 - Titles on related topics
 - References
* These manuscripts should be no longer than 5000 words and include no more than 4 figures and tables and 100 references.
Short Communications 
It should be no longer than 2000 words and include no more than 2 figures and tables and 20 references.
Case Reports
Brief descriptions of a previously undocumented disease process, a unique unreported manifestation or treatment of a known disease process, or 
unique unreported complications of treatment regimens. They should include an adequate number of photos and figures.
Content: - Abstract (average 100-150 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
 - Introduction
 - Case report
 - Discussion
 - References
Letters to the Editor
These are the letters that include different views, experiments and questions of the readers about the manuscripts that were published in this journal 
in the recent year.
Content: - There’s no title, abstract, any figures or tables
 - It should be no more that 500 words, the number of references should not exceed 5.
 - Submitted letters should include a note indicating the attribution to an article (with the number and date) and the name, affiliation and 
address of the author(s) at the end.
 - The answer to the letter is given by the editor or the author(s) of the manuscript and is
published in the journal.
Checklist
The manuscript should be prepared as separate files in the following order:
 1. Cover Letter
 2. Title Page
 3. Abstract
 4. Main Text (text, acknowledgments, references, tables, and figure legends)
 5. Figures
 6. Copyright Form
Manuscripts should be prepared according to the instructions to authors and submitted online to the tip.editor@bozok.edu.tr 
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