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ORJİNAL ÇALIŞMA

LOMBER DEJENERATİF HASTALIKLARDA
LOMBER TRANSFORAMİNAL KORPUSLAR ARASI
FÜZYON(TLIF) KAFESLERİNİN ANTERİORA DOĞRU
YERLEŞTİRİLMESİ; RETROSPEKTİF ANALİZ
Anterior Misplacement of Lumbar Transforaminal
Interbody Fusion (TLIF) Cages in Lumbar Degenerative Disc
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Amaç: Tek merkezde lomber dejeneratif hastalıklarda uygulanan lomber korpuslar arası füzyon kafeslerinin
(TLIF) anteriora (anterior longtdiunal ligamanı geçmiş şekilde) yerleştirilme sebeplerini ve oranlarını tanımlamak.
Yöntemler: 2014 -2017 yılları arasında 270 hasta ve bu hastaların 366 disk mesafesine uygulanan TLIF kafes
uygulaması incelendi. TLIF için uygulanan kafeslerin boyutuna ve uygulanış yerlerine göre erken operasyon
sonrası dönemde anterior yerleştirme oranlarına ve nedenlerine bakıldı.
Bulgular: Buna göre anteriora yerleştirme toplamda 3 hastada görüldü. Anteriora yerleştirme oranı tek merkezli yapılan bu çalışmada %0.008 civarındadır. Bunlardan üçünde de anteriora yerleştirme seviyesinin L5-S1
seviyesi olduğu görüldü.
Bu hastalarda ve diğer hastalarda kullanılan kafeslerin boyutları da ele alındı. Boyutlar ele alındığında 3
hastada da disk mesafesinin ön arka çapının orta noktasının sagittal görüntüdeki yüksekliğinin kafes yüksekliğinden daha fazla olduğu görüldü.
Sonuç: L5-S1 seviyesi diskin ön yüksekliği diğer disk mesafelerine göre daha fazla olduğu için burada kafesin
anteriora yerleştirilmesi olasılığı yüksektir. Bunu da diskin orta noktasındaki sagittal boyutundan daha büyük
bir kafes kullanılması önleyebilir.
Disk mesafesinin anteroposterior çapının orta noktasında geçen disk yüksekliğinin boyutundan daha küçük
bir boyuta sahip kafes uygulamasının, anteriora yerleşimi için bir risk olacağı sonucuna varılmıştır.
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ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to define the anterior misplacement rates and causes of lumbar transforaminal
interbody fusion (TLIF) cages applied in spinal degenerative diseases in a single center
Material-Method: Between 2014 and 2017, 366 intervertebral disc spaces in 270 patients which underwent
TLIF cages application were evaluated. The anterior misplacement rates and causes of cages applied for
fusion were assessed according to the size and location. All patients had lumbar degenerative diseases.
Cage were performed in all cases where instability was obvious or the foraminal height should be increased.
Peroperative scopy or early postoperative images were evaluated in the evaluation of anterior misplacement.
Postoperative computed tomography (CT) was performed in all patients.
The dimensions of the cages used in these patients and other patients were also discussed.
Results: According to this, anterior misplacement was seen in 3 patients in total. It was seen that the level
of misplacement was L5-S1 level in these three patients. Anterior misplacement rate is nearly 0.008% in this
study which carried out in a single center.
Conclusion: Since the frontmost height of the L5-S1 disc space is wider than the other disc spaces, the cage
is more likely to be applied in a misplacement location. Application of a larger cage than the sagittal height
of the midpoint of disc space can also prevent this. It was concluded that a cage application with a smaller
size than the size of height of the disc space crossing at the midpoint of anteroposterior diameter of the disc
space would be a risk for anterior misplacement.
Key Words: Antepulsion; Complication; TLIF
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GİRİŞ

BULGULAR

Posteriordan yapılan lomber cerrahi girişimlerde
genellikle posterior yerleşimli dokularla ilgili
komplikasyonlar bilinmekte ve buna karşı önlemler
alınmaktadır. TLIF kafes uygulaması yapılarak füzyon
oluşturma çabası da günden güne artmaktadır. (1-3)
TLIF kafes uygulamasının da sıklıkla uzun dönemde
yaratacağı geriye çıkma, psödoartroz ve enfeksiyon
gibi komplikasyonları bilinmektedir. (4-5) Operasyon
esnasında TLIF kafes komplikasyonlarından öne çıkma
(disk mesafesinde anterior longtidunal ligamanı
geçerek) çok sık karşılaşılan bir problem olmamakla
birlikte olası komplikasyonda ciddi problemler ortaya
çıkarabilir. Anteriora yerleştirilmiş bu TLIF kafeslerin
ne oranda olduğu, operasyon esnasında yönetimi, ve
sonrasındaki süreçlerde nelerle karşılaşılabileceği hala
tam olarak aydınlatılamamıştır. Bizde tek merkezde
yapılan ve uyguladığımız TLIF kafeslerindeki anteriora
yerleştirme oranlarını inceledik ve olası nedenleri
aydınlatmaya çalıştık.

Hastaların sonuçları incelediğinde 3 hastaya uygulanan
TLIF kafeslerin anteriora yerleştirilmiş olduğu görüldü.
(%0.01) Hastalardan üçünde de öne çıkma olan
seviyenin L5-S1 seviyesi olduğu görüldü.
L5-S1 seviyesinin orta noktasına denk gelen yerdeki
sagittal yükseklik ölçümü ile uygulanan TLIF kafeslerin
yükseklikleri karşılaştırıldığında kafes boylarının bu
yükseklikten daha küçük olduğu görüldü. Bu değerin
altında uygulanan kafeslerin disk mesafesinin ön
tarafına doğru uygulama ihtimali daha yüksek olarak
değerlendirildi.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
2014 -2017 yılları arasında 270 hasta ve bu hastaların
366 disk mesafesine uygulanan TLIF kafes uygulaması
incelendi. Hastaların hepsi lomber degeneratif hastalık
nedeniyle opere edilen ve vertebra korpusları arasına
TLIF kafes uygulanan hastalar idi. Daha önce lomber
cerrahi hikayesi olan ve revizyon yapılan hastalar
çalışmaya dahil edilmedi. Stabilizasyon nedeni
olarak dejeneratif listezis, spinal stenoz, dejeneratif
disk hastalığı ve fasetektomi nedeniyle operasyon
esnasında instabilitesi gelişen hastalar çalışmaya
dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 52.6 idi.(28-76)
186(%68.8) kadın(yaş ortalaması 51.4), 84(%31.1)
hasta ise erkek (yaş ortalaması 55.2) idi. Uygulama
yapılan mesafe sayılarına bakıldığında 186(%68.8)
tanesi tek seviye, 72(%26.6) tanesi 2 seviye, 12 (%0.04)
tanesi de 3 seviye TLIF kafes uygulaması yapıldı. TLIF
kafeslerin boyuna ve uygulanış yerlerine göre erken
operasyon sonrası dönemde anteriora yerleştirme
oranlarına ve nedenlerine bakıldı. Daha sonra öne
çıkma olan hastaların disk mesafesinin ön arka
çapının orta noktasının sagittal görüntüdeki yüksekliği
ile bu hastalara uygulanan TLIF kafeslerin boyları
karşılaştırıldı.

2

Toplamda 208 L5-S1 disk mesafesine TLIF kafes
uygulaması yapıldı. Bu hastalarda olası nedenlere
sebep olabilecek parametreler araştırıldı. TLIF kafes
uygulamaları genellikle disk mesafesinin orta ve
ön kısmına yerleştirildiği için orta noktadaki disk
mesafesinin yükseklikleri ele alındı. Bu hastalardan
205 tanesinin disk mesafelerinin orta noktasındaki
sagittal yükseklik ile uygulanan TLIF kafeslerin ebatları
karşılaştığında 198 (%96.5) tanesinde geriye dönük
olarak incelendiğinde uygulanan TLIF kafes boylarının
disk mesafesinin orta noktasındaki yüksekliklerden
daha büyük veya eşit olduğu görüldü. Ancak 3 adet
öne çıkma olan hastanın tamamında (%100) TLIF kafes
ebatının boylarının disk mesafesinin orta noktasının
yüksekliğinden daha düşük olduğu görüldü.
TLIF kafesleri uygun pozisyonda olan ile öne çıkmış
olan hastalar sayı olarak ciddi fark gösterdiğinden
istatistiksel karşılaştırılmaya tabi tutulamadı.

Olgu 1
Bel ve bacaklarda ağrı, ayakta duramama şikayetleri ile
başvuran ve yapılan tetkiklerinde lomber dejeneratif
skolyoz tespit edilen 58 yaşındaki bayan hastaya
stabilizasyon planlandı. Opere edilen hastanın
operasyon sırasında L5-S1 disk mesafesine diskektomi
sonrasında TLIF kafes uygulanırken kafese disk
mesafesinde şekil verilme aşamasında ittirici kuvvet
uygulanırken kafesin boşa düştüğü ve kaybolduğu
görüldü. Operasyon esnasında skopi görüntüsünde
TLIF kafesin anteriordan çıktığı görüldü. Operasyon
öncesi ve sonrası filmler daha sonra analiz edildi.
(Resim 1) Operasyon öncesi lomber BT’de (a) disk
mesafesinin ön yüksekliği 21.1 mm (mavi ok), diskin
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ön arka mesafesi 38.1 mm (siyah ok) olarak ölçüldü.
Sonrasında bu mesafenin ortasından geçen noktadan
(sarı ok) ölçülen disk seviyesinin yüksekliğinin 12.1 mm
(beyaz ok) olduğu hesaplandı. Uygulanan TLIF boyutu
11 mm olduğu için disk mesafesinin ortasını geçtikten
sonra TLIF’in boşa düştüğü ve yırtılmış ya da yırtılan
anterior longtidunal ligamanı geçerek retroperitoneal
alana ulaştığı operasyon sonrası BT’de (b) görüldü.
Operasyon sonrası kontrol BT anjiografide iliak arter
(siyah ok) ve venlerin intakt olduğu ve TLIF kafes (beyaz
ok) ile yakın komşuluk gösterdiği görüldü.
Hastaya ek müdahale yapılmadı. Sorunsuz kontrolü
devam etmektedir.

Olgu 2
Lomber dejeneratif disk hastalığı nedeniyle opere
edilen 64 yaşındaki bayan hastaya füzyon amacıyla L5S1 disk mesafesine TLIF kafes yerleştirme esnasında,
operasyon sırasındaki filmlerinde kafesin kısmi olarak
anteriordan çıktığı görüldü. Kafesi kilitleyen sistem
çıkarıldığı için ve kafese verilen açılanmadan dolayı
tekrar çevrilip geri çıkarılamadığından, hemodinamik
olarak stabil seyreden hastada TLIF kafes mevcut
yerleşimde bırakıldı. (Resim 2) Hasta sorunsuz takip
edilmektedir.

TARTIŞMA
Lumbar
dejeneratif
hastalıklarda
uygulanan
stabilizasyonlara destek amacıyla vertebra korpusları
arasına uygulanan TLIF kafeslerle ilgili öne çıkma çok
fazla bilinen ve üzerinde çalışılmış komplikasyonlardan
değildir. Tarafımızca uygulanan TLIF kafeslerden öne
çıkma olanları ve bunların sebeplerini irdelemeye
çalıştık. TLIF kafeslerin öne doğru çıkma durumu görülen
hastalarda uygulanan seviyelerin disk mesafesinin öne
doğru genişleyen L5-S1 disk mesafesinde daha sık
olduğunu ve bunun uygulanan kafeslerin boyutunun
disk mesafesinin ortasındaki yüksekliğinden daha
düşük olanlarda yaşandığını analiz ettik.
TLIF kafes uygulaması spinal cerrahi sayısı arttıkça ve
instabilitede füzyon gerekliliği daha sıkı kavrandıkça
sıkça uygulanan bir işlem haline gelmiştir. (1-3)
Foramen yüksekliklerini korumak adına ve lomber
stabilizasyondaki vida sistemine binen yükü azaltmak
adına kullanımı da gerekli olmuştur. Ancak her cerrahi
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uygulamada olduğu gibi bu cerrahi uygulamada da erken
ve geç dönem komplikasyonlar görülebilmektedir. Geç
dönem komplikasyonları arasında disk mesafesinde
psödoartroz, geriye çıkma, enfeksiyon sık iken erken
dönem komplikasyonlar daha nadir incelenmiştir.
(4,5) Operasyon esnasındaki komplikasyonları
ise inceleyen sınırlı sayıda yazı mevcuttur. (6,7)
Operasyon esnasında komplikasyonlardan en sık olanı
ise duratomidir ve sinir dokusu hasarıdır.(8) Kafese
yönelik operasyon esnasındaki komplikasyonlardan
en sıkıntılı ise anteriora yerleştirme durumudur. Daha
önceki çalışmalar genellikle geriye çıkma için riskleri
belirlemiştir. Kafesin öne çıkmış olarak yerleştirildiği
bazı vakalar literatürde sunulmuş ancak bunların
nedenlerine yönelik aydınlatıcı mesaj verilememiştir.(913) Anteriora yerleştirilen kafeslerle ilgili oluşabilecek
komplikasyonlar son derece mortal olabilir. Vertebra
anteriorunda hayati yapıların (iliak damarlar)
bulunması, retroperitoneal alandaki olası yaralanma,
olabilecek bir öne çıkma durumunda hastanın hayatına
mal olabilir.( 9,12)
Bizim olgularımızın da 3 tanesinde (%0.01) anterior
yerleştirme görüldü. Bu 3 hastada da öne çıkma
L5-S1 seviyesinde idi. Bunun olası nedenlerine
bakıldığında ise L5-S1 seviyesinin diğer seviyelerden
farklı anatomik özelliklerde olması en önemli sebep
olarak görülmektedir.(14 ) L5-S1 seviyesinin anterior
disk yüksekliği posterior disk yüksekliğinden diğer
seviyelere göre oldukça fazladır. Sakral slope açısı
da arttıkça daha açılanan bu disk mesafesinden
posteriordan yerleştirilen kafes anteriorda rahatça
hareketlenip anterior ligamanı da yırtıp retroperitoneal
alana kaçabilir. Bizim de 3 hastamıza baktığımızda L5S1 seviyelerinin anterior yüksekliklerinin oldukça fazla
olduğunu (ortalama 21 mm) gördük. Ayrıca yerleştirilen
kafeslerin boyutunun diskin ön arka çapının ortasına
denk gelen sagittal kesitteki yüksekliğinden daha
düşük olduğunu fark ettik. (Resim 1) Posteriordan dar
olarak görülen disk mesafesi için tercih edilen kafes
disk mesafesinin ortasını geçtikten sonra serbestçe
disk mesafesi içerisinde hareketlenebilir. Ve olası bir
ittirici kuvvet uygulamada anteriordan çıkabilir. Bu
noktada kafesin mesafede tutunum sağladığı bölgeden
daha öne doğru agressif olarak ittirilmesi kafesin
boşa düşmesine sebep olacaktır. Bunu önlemek adına
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posteriordan uygun TLIF kafes boyutu seçmeden
önce mesafeye komşu vertebra korpus posteriorlarını
olabildiğince rezeke ederek posterior açıklık arttırılmalı
ve daha geniş kafes kullanımı uygulanmalıdır ve
mesafenin ortasından daha öne doğru agresif
ittirmeden kaçınılmalıdır. Bir diğer neden de kafeslerin
şekil olarak L5-S1 mesafesine uygun olmaması olarak
söylenebilir. Yükseklikleri sabit olan kafeslerin yerine
disk mesafesinin şekline uygun olarak üretilebilecek
kafesler bu tarz problemleri azaltabilir. Yine benzer
şekilde Kimura ve ark. yaptığı çalışmada kafeslerin
geriye çıkmasında en önemli risk faktörleri olarak kafes
boyutunun daha küçük olması, kafeslerin geometrik
şekillerinin uygun olmaması ve armut şekilli disk
mesafeleri (özellikle L5-S1 gibi bir kenarı küçük diğer
kenarı büyük) olarak bulunmuştur. (14) Bu geniş çaplı
araştırma ile beraber başka yayınlarda da mesafeden
migre olma konusunda en riskli seviye geniş disk
mesafelerinin bulunduğu L5-S1 seviyelerinde bu
problemlerle daha sık karşılaşılabileceği belirtilmiştir.
(14,15)
Öne çıkma durumu ya da şüphesinde mutlaka skopi
ile kafesin yeri operasyon esnasında doğrulanmalıdır.
(10) Eğer tam olarak öne çıkma olmuş ise hastanın
hemodinamisinin çok sıkı takip edilmesi gerekecektir
(12)(Resim 1). Eğer olası bir vasküler yaralanma
durumunda mutlaka vasküler cerrah ile acil olarak
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retroperitoneal alana müdahale etmek gerekebilir. Bizim
olgularımızın hiç birisinde (2 tanesi tam retroperitoneal
alanda, 1 tanesi kısmi anterior pulsiyonda) böyle bir
müdahale gereksinimi olmadı. Sonrasında da hastaların
takip periyodunda klinik tabloların stabil olması üzerine
ek girişim düşünülmedi. Eğer kısmi öne çıkma var ise
posteriordan çıkarılabiliyorsa ya da geri çekilebiliyorsa
kontrollü şekilde geri çekilebilir. Eğer başarılamıyorsa
mevcut lokalizasyonda bırakılıp takip edilebilir (Resim 2).
L5-S1 mesafesinden öne çıkma olan bu kafesler pelvik
pleksus içindeki hipogastrik pleksunun hasarlanmasına
sebep olur ise erkek hastalarda impotansa neden
olabilir. (9) Ancak bizim hastalarımızın üçü de bayan
hasta olduğu için böyle bir durumla karşılaşmadık.
Hastalarımızın üçü de asemptomatik olarak takibine
devam edilmektedir.
Bir diğer nokta da bütün bunlara dikkat edilse de
retroperitoneal alan için en önemli bariyerlerden
bir tanesi olan anterior ligamanın bütünlüğünün
korunmasıdır. Diskektomi aşamasında ya da kafes
için yapılan küretaj aşamasında radikal davranılması
anterior ligamanın yaralanmasına sebep olabilir.(9,12)
Hastaların takibi konusunda ise eğer hastalar vasküler
yaralanma şüphesi varsa BT (Bilgisayarlı Tomografi)
anjiogram ile yok ise seri X-ray veya CT görüntülemelerle
takip edilmelidir (Resim1).

Resim 1. Opere edilen ve L5-S1 mesafesinden anteriora TLIF kafesi çıkan hastanın görüntüleri
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Resim 2. Kısmi olarak anteriora yerleştirilen TLIF kafesin
postoperatif aksiyel BT görüntüsü

SONUÇ
L5-S1 disk mesafesi TLIF kafes uygulaması için öne
çıkma açısından en riskli seviyedir. Bu riskten kaçınmak
için en azından disk mesafesinin ortasının sagittal
yüksekliğinden daha yüksek boyutlu TLIF kafes
kullanmak bu komplikasyonu önleyebilir. Agresif olarak
öne doğru kafes yerleştirme işleminden kaçınmak
gerekmektedir. Anterior ligamanı hasarında korumak
için küretaj aşamasında dikkatli olunmalıdır. TLIF kafesi
anteriordan çıkan hastalar eğer hemodinamik olarak
stabil ise takip edilebilir.
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ENGELLİ SAĞLIK KURULUNDA VERİLEN VASİLİK
RAPORLARI
Guardianship Reports given by disableds’ Health Board
Müberra KULU1 ( 0000-0002-1402-2388), Filiz ÖZSOY2 (0000-0002-5198-8827)

ÖZET
1

Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Hastanesi
2

Tokat Devlet Hastanesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı; engelli sağlık kuruluna vasilik davası için gelen hastaların aldıkları tanılar ve vasilik
önerilip önerilmediğinin incelenmesidir.
Yöntem: Bu çalışmada 2017 yılı içinde engelli sağlık kuruluna başvuran hastalar içinde kaçının vasilik davası
için başvurduğu, kaçına vasilik önerildiği ve vasilik önerilen kişilerin tanıları geriye dönük dosyalardan taranmıştır.
Bulgular: Sağlık kuruluna başvuran 15.816 kişiden, 232 kişi vasilik davası için gelmiştir. 174 (%75) olguya vasi
atanması uygun görülürken 50 (%21,55) olguya vasi atanması uygun görülmemiştir. 8 (%3,44) kişiye ise yasal danışman atanması önerilmiştir. Hastaların en sık aldıkları tanılar sırasıyla; 85 (%36,63) kişi demans, 55
(%23,70) kişi zeka geriliği, 26 (%11,20) kişi organik mental bozukluk ve 15 (%6,46) kişiye psikotik bozukluk
(şizofreni ve şizoaffektif bozukluk) olmuştur.
Sonuç: Engellilere sağlık kurulu hizmeti ve hastaların akli melekelerinin değerlendirilmesi gibi muayeneler ruh
sağlığı ve hastalıkları asistanı ve uzmanının sık karşılaştığı ve iyi bilinmesi gereken hizmetlerdendir. Bu konuda
yapılacak çalışmalar ruh sağlığı ve hastalıkları pratiğine önemli katkılarda bulunacaktır.
Anahtar kelimeler: Engelli sağlık kurulu; Vasilik; Ruh sağlığı ve hastalıkları.
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Aim: The aim of this study is to examine whether the patients who applied for the guardianship to the
disabled health care establishment are offered diagnosis and guardianship.
Material and Method: In this study, the patients’files who applied to the Disabled Health Board during the
year of 2017 were scanned for the number of patients who applied for guardianship, how many of them
were offered for guardianship and the diagnosis for the patients who were offered for guardianship from the
retrospective files.
Results: 15.816 persons applied for the health board, 232 people came for the guardianship case, 174 (75%)
cases were deemed appropriate to appoint a guardian while 50 (21,55%) cases were not suitable to appoint
a guardian. 8 (3.44%) were recommended to appoint legal counsel. The most frequently diagnosed patients
were; 85 (36,63%) were dementia, 55 (23,70%) were mental retardation, 26 (11,20%) were organic mental
disorder and 15 (6,46%) were psychotic (schizophrenia and schizoaffective disorder) .
Conclusion: Services such as health board service to the disabled and the evaluation of the mental capabilities
of the patients are services that the mental health and illnesses need to be familiar and well known by the
assistant and specialist. The work to be done in this regard will be important contributions to the practice of
mental health and illness.
Keywords: Disableds health board; Guardianship; Mental health and illnesses.
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GİRİŞ
Vasilik; “bazı nedenlerden dolayı kendi kendilerini
yönetmekten aciz ergin kişileri, kişisel ve mali çıkarlar
bakımından koruyan ve onların temsil edilmelerini
sağlayan bir müessesedir” şeklinde tanımlanır. Yasal
danışmanlık ise, kısıtlılık altına alınmaları için yeterli
sebep olmayan anacak fiil ehliyetinin bazı yönlerden
sınırlanmasında kendisi için yarar olan ergin kişilere
atanır. Yasal danışman sadece belirli işlemlerin
yapılması durumunda danışman olduğu ergin kişiye yol
gösterir (1).
Türk Medeni Kanun’un (TMK) üçüncü kısmı madde 396
ve 494 arası vesayet ile ilgili düzenlemelere ayrılmıştır.
Bu düzenlemelerde TMK’nın 396-437 arasındaki
maddelerinde; vesayet daireleri, vesayet gerektiren
haller, kayyımlık ve yasal danışmanlık, koruma
amaçlı özgürlüğün kısıtlanması gibi düzenlemeler
bulunmaktadır. TMK’nın 438-469 arası maddelerinde
ise; vesayetin yürütülmesi, vasinin, yasal danışmanın
ve vesayet dairelerinin görevleri yer almaktadır. TMK
470-494. maddelerinde ise vesayetin sonlandırılması
açıklanmıştır (2).
Ayırt etme gücünü etkileyen bir akıl hastalığı ya da
zayıflığı olan ya da genel durum düşkünlüğü olan
kişiye, yakınları hukuken yeterli olmadığı iddiasıyla
mahkemeye başvuruda bulunabilir ve vasi tayinini
isteyebilir (3.4). Bu durumda, mahkemelerce
kişilerin medeni hakları kısıtlanıp haklarını kullanma
sorumlulukları yasal temsilcilere bırakılarak kişi
vesayet altına alınır. Akıl hastalığı ya da zayıflığı olan
bir kişinin medeni haklarının elinden alınması, yani
vasi tayini; TMK’nın 405. maddesinde ‘Akıl hastalığı
veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya
korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım
gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan
her ergin kısıtlanır’ olarak tanımlanmaktadır. TMK’nın
429. maddesi gereği kısıtlanması için yeterli sebep
bulunmamakla birlikte korunması için fiil ehliyetinin
sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye yasal
danışman tayin edilebilir (5,6)
Ayrıntılı tıbbi incelemenin yapılıp kayıt altına alınması
nedeniyle sağlık kurulları önemli bir veri kaynağıdır.
Literatürde engelli sağlık kurulları ile ilgili engellilik
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durumlarının incelendiği pek çok çalışma yer
almaktadır (7-11). Ancak Türkçe literatürde şu ana
kadar vasilik başvuruları ile ilgili herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız Tokat
Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu’na başvuran
vesayet davası ile gelen hastaların sosyodemografik
özellikleri, hastalık tanıları, vesayet uygun görülüp
görülmemesi gibi verilerinin incelenmesidir.

YÖNTEM
Çalışma için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Girişimsel
Olmayan Yerel Etik Kurulu’ndan 83116987-364 sayı
numarası ile ve Tokat il merkezi Kamu Hastaneler Birliği
Genel Sekreterliği’nden onay alındı. Çalışma Helsinki
Deklarasyonu’na uygun şekilde yürütüldü. Tokat Devlet
Hastanesi sağlık kuruluna başvuran kişilerin dosyaları,
otomasyon sistemindeki girilen tanılar eksik ve yetersiz
olduğu için sağlık kurulu arşivinde incelendi.
Tüm başvuranlar içerisinde kaç kişi vesayet için gelmiş,
gelen kişilerin yaş ortalamaları, kaç kişiye psikiyatrik
bir tanı ile vasi verilmiş ve hangi psikiyatrik tanıyla
vasi verilmiş kaydedildi. İstatistiksel analizler için SPSS
versiyon 18.0 paket programı kullanıldı. Çalışma verileri
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar
(ortalama, standart sapma, sıklık, oran gibi) kullanıldı.

BULGULAR
2017 yılı içerisinde Tokat Devlet Hastanesi Sağlık
Kurulu’na toplamda 15.816 başvurunun olduğu
anlaşıldı. Bu başvurulardan 2.985 kişinin askeri sağlık
kurulu için, 7.895 kişinin evde bakım hizmeti, engelli
kimlik kartı, vergi indirimi ya da 2022 sayılı yasadan
faydalanmak için başvuruda bulunduğu görülmüştür.
4.936 kişinin ise silah ruhsatı, iş başvurusu, özel taşıt
vergisi veya vesayet davası gibi adli davalar ile sağlık
kuruluna müracaat ettiği tespit edilmiştir.
2017 yılı içerisinde toplamda 232 kişinin vesayet
davası için geldiği ya da getirildiği anlaşılmıştır. Vesayet
başvurularının yaşları 9-92 arasında değişmekle birlikte
ortalaması 64,46±12,45 idi. Bu başvurulardan 117
(%50,43) kişi kadın, 115 (%49,56) kişi erkekti. Hastalar;
85 (%36,63) kişi demans, 26 (%11,20) kişi organik
mental bozukluk, 26 (%11,20) kişi orta derecede zeka
geriliği, 18 (%7,75) kişi hafif derecede zeka geriliği,
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7 (%3,01) kişi ağır derecede zeka geriliği, 4 (%1,72)
kişi sınır zeka kapasitesi, 10 (%4,31) kişi şizofreni,
5 (%2,15) kişi şizoaffektif bozukluk, 10 (%4,31)
kişi serebrovasküler hastalık, 2 (%0,86) kişi uyum
bozukluğu, 2 (%0,86) kişi hipoksik iskemik enselafopati,
4 (%1,72) kişi duygudurum bzoukluğu ve 1 (%0,43)
kişi ise patolojik kumar oynama tanısını almıştır. 32
(%13,79) kişi ise sağlıklı, ‘psikiyatrik olarak her hangi bir
hastalığı yok’ olarak rapor edilmiştir. Hastaların aldıkları
tanılar ve tanılara göre ayrı ayrı yaş ortalamaları Tablo.
1’de gösterilmiştir.
Tablo. 1. Hastaların aldıkları tanılar ve yaş ortalamaları
Tanı

Sayı (%)

Yaş
ortalaması

85 (%36,63)

78,41±10,40

Depresyon, distimi,
yineleyen depresyon

2 (%0,86)

38,5±3,4

Bipolar bozukluk

2 (%0,86)

26,0±1,1

Serebrovasküler hastalık

10 (%4,31)

71,72±9,21

Organik mental bozukluk

26 (%11,20)

70,76±8,41

Demans

Zeka
geriliği

Sınırda mental
kapasite

4 (%1,72)

Hafif zeka
geriliği

18 (%7,75)

Orta derecede
zeka geriliği

26 (%11,20)

Ağır derecede
zeka geriliği

7 (%3,01)

Psikotik bozukluk
(Şizofreni, şizoaffektif
bozukluk)

31,30±9,50

15 (%6,46)

46,53±8,43

227 (%97,84) kişi için Türk medeni kanunun 405.
Maddesi, 4 (%1,72) kişi için ise Türk medeni kanunun
408. Maddesi ve 1 (%0,43) kişi için ise Türk medeni
kanunun 406. Maddesi sorgulanmıştır. 174 (%75)
olguya vasi atanması uygun görülmüştür, 50 (%21,55)
olguya ise vasi atanması uygun görülmemiştir. 8
(%3,44) kişiye ise yasal danışman atanması önerilmiştir.
Vasi atanması uygun görülmeyen kişilerden 20 kişiye
Türk medeni kanunun 408. Maddesi için yönlendirilme
yapılmıştır.
Vasi atanması uygun olan hastaların sırası ile tanıları
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şu şekildedir: 76 (%43,68) kişi demans, 26 (%14,94)
kişi organik mental bozukluk, 26 (%14,94) kişi orta
derecede zeka geriliği, 14 (%8,09) kişi hafif derecede
zeka geriliği, 7 (%4,02) kişi ağır derecede zeka geriliği,
10 (%5,74) kişi şizofreni, 5 (%2,83) kişi şizoaffektif
bozukluk, 2 (%1,14) kişi hipoksik iskemik ensefalopati,
8 (%4,59) kişi ise serebrovasküler hastalıktı.
Yasal danışman verilen kişiler ise; 4 kişi hafif zeka
geriliği, 2 kişi sınır zeka kapasitesi, 1 kişi patolojik
kumar oynama ve 1 kişi hafif dereceli demans tanılıydı.
Türk medeni kanunun 408. Maddesi için yönlendirme
yapılan kişilerin tanıları ise; 2 kişi serebrovasküler
hastalık, 8 kişi demans tanılı ve 10 kişi akli melekeleri
yerinde olarak rapor edilen fakat her hangi başka
sebeple ağır özürlü olarak değerlendirilen vakalardı.

TARTIŞMA
Retrospektif nitelikli çalışmamızda sağlık kuruluna
başvuran 15.816 kişiden 232 kişinin vesayet davası için
geldiği anlaşılmaktadır.
Sağlık kurulu ile ilgili genelde branşlara göre hastalıkların
dağılımı ve engellik oranları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Türkçe literatürde vesayet davası için başvurular ile ilgili
yapılan bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Sağlık kurulu ile
ilgili yapılan bir çalışmada; 1554 (%58,9) erkek, 1083’ü
kadın (%41) olan 2637 olgu incelenmiştir. Yaş arttıkça
başvuru sıklığının arttığı ve en fazla başvurunun 65 yaş
üzeri grupta olduğu anlaşılmıştır. Sağlık kuruluna en sık
engellilik tespiti, ikinci sıklıkta ise özel eğitim alabilmek
için başvurdukları görülmüştür. Bu çalışmada hastaların
branşlara göre dağılımı değerlendirilmiş ve en sık
976 (%37) olgu ile ortopedi ve fizik tedavi uzmanları
tarafından yapılan kas iskelet sistemi hastalıkları tespit
edilmiştir. En az özür oranı ise 8 (% 0,3) olgu ile kadın
hastalıkları branşından olmuştur (12). 1805 vakanın
incelendiği başka bir çalışmada ise; 820 (%45,4) kişi
kadın, 985 (%54,6) kişi ise erkek iken, en sık başvuru 228
(%12,6) ile mart ayında gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada; 0–18 yaş aralığında başvuran 592
(%32,8) kişi, 18-65 yaş aralığında başvuran 871 (%48,3)
kişi ve 65 yaş üzerinde başvuran 342 kişi (18,9) olduğu
tespit edilmiştir (13).
Çalışmamızda; kadın erkek sıklığının hemen hemen
eşit olduğu yaş ortalamalarının ise benzer olduğu
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görüldü. Bizim sonuçlarımızda vakaların yaş ortalaması
64,46±12,45 idi. 18 yaş altı; 9 yaşında 1 kişi, 17 yaşında
1 kişi ve 18 yaşında 9 kişi vardı. Özürlü sağlık kuruluna
çocuk olguların başvurularının değerlendirildiği bir
çalışmada; olguların %32,2’si (358) kız, %67,8’i (754)
erkek olarak görülmüştür. Vakaların %68,6’sının
(763) 6-18 yaş aralığında, %31,4’ünün ise (349) 0-6
yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. En sık başvuru
nedenleri ise; sırasıyla özel eğitim raporu (%81,8),
evde bakım ücreti (%7,1) ve 2022 sayılı kanun gereği
maaş almak (%5,2) için olarak tespit edilmiştir (14).
18 yaş altı çocuk ya da ergenlerin genellikle engellik
oranı belirlemek, sosyal yardım, maaş ya da özel
eğitim hizmeti almak için başvurduğu anlaşılmaktadır.
Özel bazı davalar olmadığı sürece vasi davası için
gelmemektedir bu nedenle bizim oranlarımız çok
düşüktür.
Bizim çalışmamızda vasilik davası ile gelen olguların
en sık aldıkları tanı demans idi. Nöroloji hastalarının
sağlık kurulu başvurularının incelendiği bir çalışmada,
sıklık sırasına göre, serebrovasküler hastalık, demans
ve epilepsi ilk üç sırada yer alan tanılar olarak dikkat
çekmiştir (15). Bu çalışmada heyete tüm başvurular
değerlendirilmiştir biz ise; sadece vasilik davası için
gelen hastaların tanılarını değerlendirdik.
Çalışmamızda ikinci sıklıkta, literatürdeki çalışmaların
sonuçları ile benzer nitelikte zeka geriliği tanılı hastalar
yer almıştır. Sağlık kurulu hastalarının incelendiği bir
çalışmada; 1036 hastadan 151’inde (%14,6) psikiyatrik
rahatsızlık tespit edilmiş, en sık görülen tanılar ise zeka
geriliği (%25,8), şizofreni (%20,5) ve depresyon (%17,9)
olarak belirtilmiştir (16). Yine başka bir çalışmada; 5670
hastadan 7956’ine ruh sağlığı ile ilgili tanı konulmuş ve
engelli raporu verildiği anlaşılmıştır. Bu vakaların 491’i
(%61,8) erkek, 304‘ü (%38,2) kadın ve en sık alınan tanı
%52,2 oran ile zeka geriliği, ardından %18,4 oran ile
şizofreni üçüncü sıklıkta ise %7,1 oran ile depresyondistimi gelmiştir (7). Beklenildiği üzere zeka gerililiğinin
derecesinin artması ile ağır özürlülük oranları ve vasilik
uygun görülmesi oranları da artmaktadır.
Çalışmamızda organik mental bozukluk üçüncü sırada
yer almıştır. Organik mental bozukluk; genelde hastane
ortamında ortaya çıkan, ani başlayıp, hızlı ilerleyen,
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bilinç durumunda değişiklik, dikkat bozuklukları,
azalmış ya da artmış psikomotor aktivite, duygu durum
değişiklikleri ve uyku-uyanıklık döngüsünde bozulma
gibi çok sayıda belirtiyi içeren geçici bir klinik durumdur
(17). Bizim verilerimiz incelendiğinde bu tanıyı alan
hastaların serebrovasküler hastalık, subakut sklerozan
panensefalit, akciğer kanseri ve Miyokard infarktüsü
gibi başka hastalıkları da olduğu anlaşılmaktadır.
Vasi atanması uygun görülen hastaların tanılarında
sıklık sırasına göre son sırada psikotik bozukluk tanılı
hastalar yer almıştır. Aslında sağlık kurulu retrospektif
incelemesi şeklinde yapılan çalışmalarda psikotik
bozukluklar zeka geriliklerinden sonra ikinci sırada
yer almıştır (7). Biz çalışmamızda sadece vasilik
dosyalarının taradığımız için hastalık oranlarında böyle
bir değişiklik olduğu düşünülmüştür. Sağlık kurulunun
retrospektif incelendiği bir çalışmada duygudurum
bozuklukları üçüncü sırada yer almıştır (7). Bizim
çalışmamızda 4 kişide saptanmıştır ve bu kişilere de
vasi atanması önerilmemiştir.

SONUÇ
Tokat Devlet Hastanesi verileri ile sınırlı olan
çalışmamızın sonuçlarımızı Tokat ili veya ülkeye
genellemek doğru olmaz. Ülkemizde pek çok
hastanede verilen engellilere yönelik sağlık kurulu
hizmeti, hastaların akli melekelerinin değerlendirilmesi
gibi muayeneler ruh sağlığı ve hastalıkları asistanı
ve uzmanının sık karşılaştığı ve iyi bilinmesi gereken
hizmetlerdendir. Bu konuda yapılacak çalışmalar
hem alanımızdaki patolojilerle ilgili sağlıklı bir
demografik veri oluşturulması, hem de bu verilerin
değerlendirilmesi açısından oldukça faydalı olacaktır
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Amaç: Yakın zamanda metastatik kolon kanseri üzerinde yapılan çalışmaların geriye dönük verilerine dayanarak, primer tümör lokalizasyonunun sağ kalımı ve kemoterapi (KT) yanıtını etkileyen bir faktör olduğu
görülmüştür. Bu çalışmaların çoğunda metastatik halde tanı alan hastalar dahil edilmiştir. Çalışmamızda tanı
anında erken evrede olan, cerrahi ve veya adjuvan tedaviler sonrası nükseden hastalarda primer tümörün
lokalizasyonunun önemi olup olmadığı incelendi.
Hastalar ve Metod: Tıbbi Onkoloji kliniğince 2013 ile 2017 yılları arasında kolorektal kanser tanısıyla takip
edilmiş, tanı anında Evre II ve Evre III olup sonrasında metastaz gelişen 79 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar primer tümörün lokalizasyonuna göre, sağ ve sol olarak iki gruba ayırıldı. Hastaların demografik verileri
sağkalım süreleri primer tümör lokalizasyonuna göre karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam 79 hastanın ortalama yaşları sağ ve sol grupta sırasıyla 60 ve 59 yıl olarak benzerken (P =
0.965), demografik verilere bakıldığında iki grup arasında sağ kolonda Tip2 diabetes mellitus (Tip2DM) görülme oranının yüksekliği (sırasıyla %34.5 ve %4.4, P = 0.002) haricinde anlamlı fark saptanmadı. Neoadjuvan
KT sol gurupta ve nodal tutulum varlığı ise sağ tarafta yüksek saptansa da fark istatistiksel olarak anlamlı
değildi. Yine her iki gurup arasında adjuvan KT almış olma, adjuvan KT ve palyatif KT rejimleri arasında fark
saptanmadı. Sağkalım analizinde, sağ ve sol guruplar arasında progresyonsuz sağkalım (PS) ve toplam sağkalım (TS) oranları benzerdi [PS sırasıyla 11.9 (6-17.9) ay’a karşı 16.7 (13.1-20.4) ay, P = 0.976 ve TS sırasıyla
36.1 (14.6-57) ay’a karşı 40.8 (35.3-46) ay, P = 0.636].
Sonuç: Çalışmamızda tanı anında metastatik olmayan bu hasta gurubunda, primer tümör lokalizasyonunun
sağ kalım üzerine etkili bir faktör olmadığı saptandı. Bu durum, cerrahi, neoadjuvan ve adjuvant tedavilerin
etkinliklerinin, primer tümör lokalizasyonunun önemini gölgelediğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rekürren; Kolon kanseri; Primer; Tümör lokalizasyonu; Sağkalım
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Objective: Based on retrospective data from previous studies on metastatic colon cancer, it has recently
been found that primary tumor localization is a factor affecting survival and response to chemotherapy (CT).
Most of these studies included de-novo metastatic patients. In this study, investigation indicated that whether primary tumor localization was helpful in patients relapsed after surgical and-or adjuvant treatment
rather than metastatic at the time of diagnosis.
Patients and Methods: A total of 79 patients with stage II and stage III metastatic colorectal cancer disease
whom diagnosed in the Department of Medical Oncology, between 2013 and 2017, were included in the
study. Patients were divided into two groups according to localization of the primary tumor as right and
left. Demographic data of the patients were compared with survival time according to primary tumor
localization.
Findings: The mean ages of 79 patients were similar in the right and left groups (59 vs 60 years, P = 0.965).
According to demographic features, there were no significant differences was found between the two
groups except for the high incidence of Type2 diabetes mellitus (T2DM) in right-sided (34.5% and 4.4%, P =
0.002, respectively). Neoadjuvant CT in the left group and nodal involvement in the right side were higher,
however not statistically significant. Again, there was no difference between the two groups in terms of
receiving adjuvant CT, regimens of adjuvant CT and palliative CT. Survival analysis showed that the PS and TS
ratios were similar between the right and left groups [PS was 11.9 (6-17.9) months versus 16.7 (13.1-20.4)
months, P = 0.976 and TS, respectively, 36.1 (14.6-57) months 40.8 (35.3-46) months, P = 0.636].
Conclusion: According to results of our study, it was determined that primary tumor localization was not
an important factor on survival in patients with early colorectal cancer. This suggests that the efficacy of
surgery, neoadjuvant, and adjuvant treatments may be more important than primary tumor localization.
Key words: Recurrence; Colorectal cancer; Primary; Tumor localization; Survival.
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GİRİŞ
Kolorektal Kanserler (KRK), dünyada kadın ve
erkeklerde en sık görülen kanser türüdür (1). KRK’lere
bağlı mortalite, hastalığın metastaz yapması ve
metastazların yükü ile doğrudan ilişkilidir (2). Geçmişten
günümüze kadarki süreç incelediğinde, metastatik KRK
(mKRK)’nin mortalitesi iki dekat öncesinde ortalama
bir yılın altında seyrediyordu (3, 4). Yeni keşfedilen
kemoterapi (KT) ajanları ve özellikle de anti-vasküler
endotelyal growth faktör (anti-VEGF) ve anti-epidermal
growth faktör reseptöre (anti EGFR) karşı antikorların
(cetuximab ve panitumumab) KT’ye eklenmesi
ile, mortalitede anlamlı derecede azalma, 2 yıllık
progresyonsuz sağkalımda (PS) ve Toplam Sağkalımda
(TS) belirgin iyileşme gözlenmeye başlanmıştır (5-12).
Günümüzde mKRK’li hastalarda sağkalımı etkileyen
birçok faktör aydınlatılmıştır. Bunlardan en önemlisi
şüphesiz senkron ya da metakron metastazların
cerrahi olarak rezeksiyonudur (13). Ayrıca, hastaların
yaşı, komorbiditeleri, KT’leri gerektiği gibi alabilmeleri,
RAS ve BRAF mutasyonları ve çok yakın zamanda
da primer tümörün lokalizasyonunun (sağ-sol kolon
şeklinde) hastaların sağkalımı üzerinde etkili olduğu
görülmüştür (14). Birçok büyük faz III klinik çalışmaların
dataları retrospektif olarak yeniden incelendiğinde,
de-novo mKRK hastalarında primer tümörün sağ
tarafta bulunmasının TS üzerinde bağımsız bir negatif
prediktör olduğu görülmüştür (15). Ayrıca, sağ ve sol
kolon tümörlerinde, özellikle RAS-wild grupta (BRAF
statüleri bilinmiyor), anti-EGFR tedavilerin sol kolonda,
anti-VEGF tedavilerin ise sağ kolon tümörlerinde daha
etkin ve sağkalım üzerinde de daha olumlu sonuçlar
verdiği bulunmuştur. Tüm bu bulgulara bakıldığında,
aslında KRK’ler hakkında yeterince bilgimizin olmasa
da sağ ve sol KRK’lerinin etyolojik temelinde, histolojik
ve metabolik yapısında bir takım farklılıklar olduğu
indirekt olarak fark edilmiştir (16). Bu çalışmada, denovo mKRK’ li hastalar üzerinde gösterilen bu primer
tümör yerleşiminin sağkalım üzerindeki etkisinin, tanı
anında evre II ve III olan mKRK’li hastalar üzerinde de
önemli olup olmadığının incelenmesi amaçlandı.

HASTALAR VE METOD
Ocak 2013 ile Aralık 2017 yılları arasında kliniğimizde
takip edilen 253 mKRK tanılı hastanın dosyaları
retropektif olarak tarandı ve içlerinden tanı anında
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non metastatik evrede (Evre II ve III) olan 79 mKRK’li
hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar primer tümör
yerleşimine göre iki guruba ayrıldı. Sağ kolon; çekum,
çıkan kolon ve hepatik fleksura, sol kolon ise; splenik
fleksura, inen kolon, sigmoid kolon ve rektum olarak
benzer çalışmalara uygun şekilde tanımlandı. RS küratif
cerrahiden rekürrens gelişene kadarki süre, TS ise tanı
anından ölüme kadar ya da son izlem tarihine kadarki
süre olarak belirlendi. Sağkalım analizi, demografik
veriler primer tümör lokalizasyonuna göre karşılaştırıldı.
Gruplar arasındaki farklılıkların karşılaştırılmasında
bağımsız t testi kullanıldı. İstatik analizler SPSS 18.0
(SPSS Inc., Chicago, IL) programı kullanılarak yapıldı, P
değeri < 0.05 anlamlı kabul edildi. Sağkalım analizleri
Kaplan-Meiyer metodu ile değerlendirildi.

BULGULAR
Toplam 79 hastanın, 46’sı erkek ve 33 tanesi de kadındı
ve ortalama yaş 60 yıl olarak saptandı. Tanı anında
tüm hastalar non metastatik, operable evredeydiler.
Hastaların demografik verileri Tablo 1’de verilmiştir.
Demografik veriler incelendiğinde, sağ taraf grubunda
sol tarafa oranla, anlamlı derecede yüksek oranda tip
2 Diyabetes mellitus varlığı saptandı (%34.5 ve %4.4,
P = 0.002). Hastaların primer tümör ve post operatif
patolojileri, aldıkları neoadjuvan, adjuvan ve palyatif
KT’leri arasında fark saptanmadı (Tablo 2).
Sağkalım analizinde, primer tümörün lokalizasyonunun
sağ ya da sol tarafta olmasının PS ve TS üzerinde
herhangi bir etkisi saptanmadı [PS sırasıyla 11.9 (617.9) ay’a karşı 16.7 (13.1-20.4) ay, P = 0.976 ve TS
sırasıyla 36.1 (14.6-57) ay’a karşı 40.8 (35.3-46) ay, P =
0.636] (Tablo 3, Grafik 1 ve Grafik 2).
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Tablo 1: Hastaların sağ ve sol kolon durumuna
göre demografik özellikleri arasındaki ilişki.
Sağ (N=23) Sol (N=56)
Cinsiyet (n,%)
Kadın
Erkek

12 (52.2)
11 (47.8)

Yaş
<65
≥65

15 (65.2)
8 (34.8)

Tanıda ECOG-PS
0
I-II
HT
Var
Yok
DM
Yok
Var
ASKH
Yok
Var
Alkol
Yok
Var
Sigara
Yok
Var
Aile öyküsü
Yok
Var

14 (60.9)
9 (39.1)

14 (60.9)
9 (39.1)

21 (37.5)
35 (62.5)

35 (62.5)
21 (37.5)

P
0.230

0.820

36 (64.3)
20 (33.9)

46 (82.1)
10 (17.9)

0.75

0.079

15 (65.2)
8 (34.8)

53 (94.6)
3 (5.4)

0.002

22 (95.7)
1 (4.3)

56 (100)
0 (0)

0.291

21(91.3)
2 (8.7)

52 (92.9)
4 (7.1)

14 (60.9)
9 (39.1)

28 (50.0)
28 (50.0)

17 (73.9)
6 (26.1)

40 (71.4)
16 (28.6)

Tablo 2: Tümöre ait histopatolojik özellikler ve tedaviler.

0.813

0.379

0.823

Tablo 3: Rekürrensiz Sağkalım ve Toplam Sağkalım.
Sağ (N=23)

Sol (N=56)

P

Median RS n,
(aralık)

11.9 (6-17.9)

16.7 (13.1-20.4) 0.976

Median TS n,
(aralık)

36.1 (14.6-57) 40.8 (35.3-46)

0.636

Sağ (N=23)

Sol (N=56)

P

1 (4.3)
22 (95.7)

8
48

0.207

6 (26.1)
17 (73.9)

26 (49.1)
27 (50.9)

0.062

Grade
I
II
III

4 (17.4)
11 (47.8)
8 (34.8)

9 (18.0)
33 (66.0)
8 (16.0)

0.182

Lenfovasküler İnvazyon
Var
Yok
Bilinmiyor

12 (52.0)
10 (43.5)
1 (4.5)

25 (44.6)
25 (44.6)
6 (10.8)

0.722

Metastazektomi
Var
Yok

2 (8.6)
21 (91.4)

2 (3.5)
54 (96.5)

0.634

Perinöral İnvazyon
Var
Yok
Bilinmiyor

7 (30.4)
15 (65.2)
1 (4.4)

20 (35.7)
26 (46.4)
10 (17.9)

Evre
II
III

5 (21.7)
18 (78.3)

21 (37.5)
35 (62.5)

RAS durumu
Mutant
Wild
Bilinmiyor

10 (43.5)
13 (56.5)
0 (0)

22 (39.2)
29 (51.7)
5 (9.1)

Adjuvan Kemoterapi
Yok
Var
Bilinmiyor

4 (17.4)
19 (82.6)
0 (0)

16 (28.6)
38 (67.8)
2 (3.6)

0.262

Adjuvan Kemoterapi Rejimi
FUFA/Kapesitabin
FOLFOX/XELOX

1(4.4)
18 (78.3)

14 (25.0)
24

0.011

1 (4.4)
22 (95.6)

14 (25.0)
42 (75.0)

6 (26.0)
13 (56.6)
4 (17.4

12 (21.4)
33 (59.0)
11 (19.6)

T evresi
I-II
III-IV
Nod
Negatif
Pozitif

Neoadjuvan Kemoterapi
Var
Yok
Palyatif Kemoterapi
[FOLFOX/FOLFİRİ/XELOX] +
Cetux/pani
[FOLFOX/FOLFİRİ/XELOX] +
Beva
FOLFOX/FOLFİRİ/XELOX

0.358

0.176

0.978

0.033

0.89
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Grafik 1: Primer tümör lokalizasyonuna göre rekürrenssiz
sağkalım.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Tarihsel sürece baktığımızda, bundan on yıl öncesine
kadar ortalama bir yıllık sağkalım sonuçları elde
edilebilen metastatik kolorektal kanserlerli hastalarda,
günümüzde hedefe yönelik tedavilerin yaygın
kullanımı ile artık üç yıllık sağkalımdan verileri elde
edilebilmeye başlanmıştır (17, 18). Fakat çalışmalar
detaylı incelendiğinde bu durumun tüm hastalar için
geçerli olmadığını, özellikle RAS (K-RAS ve N-RAS) wild
ve BRAF mutasyonu olmayan hastaların sağkalımının
daha iyi olduğunu, BRAF mutasyonunun ise sağkalımı
anlamlı derecede olumsuz yönde etkilediğini ve bu
hastaların çoğunluğunun bir yıllık sağkalımı elde
edemediği, bu nedenle bu alt guruba daha yoğun KT
rejimleri verilmesinin gerekli olduğu gösterilmiştir (19).
mKRK’li hastalarda var olabilecek bilinen tüm olumlu
faktörlere rağmen hastaların bir kısmında sağ kalımın
daha düşük olduğu göze çarptığı için, primer tümör
lokalizasyonunun metastatik kolorektal kanserlerde
sağkalıma etkisi olup olmayacağı incelenmiştir.
Bu düşünceye iten en önemli sebeplerden biri de
BRAF mutasyonun sol kolona göre sağda daha fazla
görülmesiydi. Sonuçta primer tümörün sağ tarafta
olmasının metastatik kolorektal kanserli hastalarda,
diğer olası tüm olumsuz prognostik faktörlerden
bağımsız olarak sağkalımı azaltan bir etmen olduğu
ortaya konuldu Fakat, bu büyük çalışmalardan farklı
olarak, primer tümörün palyatif cerrahisinin sağkalım
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Grafik 2: Sağ ve sol kolon bölgelerine göre toplam sağkalım.

üzerine etkili bir faktör olduğu, ve bu çalışmada sağ
ve sol kolon kanserli hastaların prognostik özellikleri
arasında fark olmadığı saptanmıştır (20). Yakın zamanda
yayınlanan bir meta-analizde, metastatik kolon kanseri
üzerinde yapılmış tüm lokalizasyona dayalı çalışma
verileri havuzlanmıştır. Bu meta-analize göre, sağ taraf
metastatik kolorektal kanserli hastalar sol tarafa göre
anlamlı derecede kısa saptanmıştır (TS [HRsağ = 2.03
(95% CI: 1.69-2.42) ve 1.38sol (1.17-1.63), sırasıyla],
PS [HR = 1.59sağ (1.34-1.88) ve 1.25sol (1.06-1.47)].
Yine bu analizde sağ kolon kanserlerinin kemoterapiye
yanıt oranlarının da sola oranla daha kötü olduğu
görüldü [TY (toplam yanıt oranı) = 0.38sağ (0.28-0.50)
ve 0.56sol (0.43-0.73)] (15). Bizim çalışmamızda, sağ
ve sol primer tümör grupları arasında sağkalım ve
yanıt oranları arasında fark izlenmedi. Bunun nedeni,
geniş vaka serili çalışmaların çoğundaki hastaların denovo metastatik hasta grubundan oluşması olabilir.
Çünkü çalışmamızdaki hastalarımızın hepsinin primer
tümörü güvenli cerrahi marjin ile opere edilmiş,
önemli bir kısmı da adjuvan kemoterapi almış ve az bir
grupta neoadjuvan tedaviler almış hasta gurubundan
oluşmaktadır. Bu nedenle çalışmamızın sonuçlarına
göre, iyi adjuvan tedavi ile korunmuş ya da primer tümör
cerrahisi yapılmış olmak da belki de sağ ve sol kolon
yerleşiminin sağkalım üzerindeki olumsuz özelliklerini
etkiliyor olabilir. Nitekim Kodaz ve arkadaşlarının
yaptıkları bir çalışmada da primer tümörün cerrahi
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olarak rezeksiyonunun mKRK’de sağkalımı iyileştiren
bir faktör olduğu ortaya konulmuştur (21). Eisenberger
ve arkadaşlarının yaptıkları bir derlemede de mKRK’li
hastalarda primer tümörün palyatif cerrahisinin
sağkalım üzerinde olumlu etkisi olduğu vurgulanmıştır
(22). Çalışmamızın olumsuz yönleri, retrospektif olması,
hasta sayısının azlığı ve sağ ile sol gruplar arasında RAS
ve BRAF durumuna göre alt grup analizi yapılamaması
ve hastaların tamamının metastaz anında NRAS
düzeylerinin ve BRAF düzeylerinin bilinmemesidir.
Sonuç olarak, çalışmamızdaki retrospektif verilere göre,
rekürren kolorektal kanserli hastalarda, primer tümör
lokalizasyonun prognostik bir etkisi saptanamamıştır.
Hastaların tümörlerinin cerrahi olarak rezeksiyonu,
neoadjuvan ve adjuvan tedavilerinin, primer tümör
lokalizasyonun sağkalımını etkileyici etkisinin bile önüne
geçebilen olumlu faktörler olduğu düşünülmüştür.
Bu konuyu daha net aydınlatabilmek için, prospektif
tasarlanmış ve daha çok sayıda hasta içeren çalışmalara
ihtiyaç vardır.
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DERMAL FİBROBLAST HÜCRELERİNDE
OLEUROPEİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİNİN VE
YAŞLANMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
The Investigation of the Antioxidant Characterization
and the Effects on Aging of Oleuropeinine on the Dermal
Fibroblast Cells
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Amaç: Yapılan çalışmada hidrojen peroksit ile oksidatif stres oluşturulmuş dermal fibroblast hücrelerine farklı
dozlarda oleuropein uygulanmış ve oleuropeinin oksidatif strese ve yaşlanma mekanizmasına karşı etkileri
incelenmiştir.
Gereç ve yöntem: Oleuropeinin dermal fibroblast hücreleri üzerindeki toksik etkisi MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) analiziyle belirlenmiştir. Oksidatif stres oluşturulmuş dermal fibroblast hücrelerinde oleuropeinin total antioksidan kapasite üzerine etkisi total antioksidan durumu inceleme kiti
ve total oksidan kapasite üzerine etkisi, total oksidan durumu inceleme kiti ile belirlenmiştir. Senesensin (yaşlanmanın) test edilmesinde standart protokollerde yer alan SA-ß-gal (senescence associated ß-galaktosidase)
aktivitesi hücrelere verilen X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranoside) substratının parçalanması yöntemi ile ölçülmüştür.
Bulgular: Oleuropeinin toksik doz düzeyi 750 μM olarak saptanmıştır. BJ Fibroblast hücrelerinde 24 saat süre
ile H2O2 ile inkübasyonundan kaynaklanan total oksidan durumunda istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir
azalma gözlemlenmiştir (p>0,05). Oleuropein ile muamele edilen BJ Fibroblast hücre gruplarında 24 saat süre
ile H2O2 ile muamele edilen BJ Fibroblast hücre gruplarına göre total antioksidan durumunda istatistiksel
olarak anlamlı bir artış gözlemlenmiştir (p<0,05). H2O2 ile oksidatif stres oluşturulduktan sonra oleuropein
ile muamele edilen hücre gruplarında yaşlanma etkilerinin daha az ortaya çıktığı SA-ß-gal boyama ile tespit
edilmiştir.
Sonuç: Oleuropeinin fibroblast hücrelerinde antioksidan enzim aktivitesini arttırdığı ve buna bağlı olarak oksidatif stres koşullarında hücrelerde meydana gelen yaşlanma mekanizmalarını azalttığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oleuropein; Yaşlanma; Oksidatif stres; Fibroblast
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Aim: In the study, oleuropein was administered to dermal fibroblast cells oxidatively stressed with hydrogen
peroxide at different doses and the effects of oleuropein on oxidative stress and aging mechanism were
investigated.
Materıal Method: The toxic effect of oleuropein on dermal fibroblast cells was determined by MTT
(3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) analysis. The effect of oleuropein on total
antioxidant capacity in oxidative stressed dermal fibroblast cells was evaluated with total antioxidant
status determination kit and the effect of oleuropein on total oxidant capacity in oxidative stressed dermal
fibroblast cells was evaluated with total oxidant status determination kit. SA-ß-gal (senescence associated
ß-galactosidase) activity, which is included in standard protocols when senescence is tested, was measured
by the method of disruption of the X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranoside) substrate
given to the cells.
Results: The toxic dose level of oleuropein was determined as 750 μM. A statistically insignificant reduction
in the total oxidant status from incubation with H2O2 for 24 hours was observed in BJ Fibroblast cell line
(p>0,05). A statistically significant increase in the total antioxidant status was observed in oleuropein treated
BJ fibroblast cell groups compared to BJ Fibroblast cell groups treated with H2O2 for 24 hours (p<0,05).
After oxidative stress formation with H2O2, the aging effects in the oleuropein-treated cell groups were less
marked by SA-ß-gal staining.
Conclusion: It has been observed that oleuropein increases the activity of antioxidant enzymes in fibroblast
cells and consequently reduces aging mechanisms in cells under oxidative stress conditions.
Key Words: Oleuropein; Aging; Oxidative stress; Fibroblast
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GİRİŞ
Hücre ve dokularda hasar oluşumu yaşam boyunca
gerçekleşen ve devam eden bir süreçtir. Genetik
programlar yardımıyla düzenlenen ve aynı zamanda
çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan yapısal,
işlevsel ve psikolojik değişimleri kapsayan bu biyolojik
süreç yaşlanma mekanizması olarak adlandırılmaktadır (1).
Hastalıkların oluşumu ve yaşlanma mekanizması ile ilgili
olarak geliştirilen teorilerden biri de oksidatif strestir.
Oksidatif stres sonucu oluşan serbest radikallerden
en çok gözlemlenmiş türevleri ise süperoksit, hidrojen
peroksit ve hidroksil radikalidir.
Yüksek konsantrasyonlardaki reaktif oksijen türlerinin,
hücre yapısının nükleik asitlerin, lipitlerin ve proteinlerin
uğradığı hasarda önemli bir payı vardır. Sağlıklı kişilerde
bu metabolitlerin zararlı etkileri antioksidanlarla
sınırlanmaktadır, böylece oksidatif hasara bağlı olarak
ortaya çıkan doku hasarı en aza indirilmektedir (2-3).
Serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı organizmada
koruyucu mekanizmalar vardır ve serbest radikallerin
sebep olduğu oksidatif stres hasarlarına karşıdır.
Antioksidan mekanizmalar, pratikte süperoksit
dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz
(GSH-Px) gibi enzimlerin aktivitesinin ölçümüyle
değerlendirilebilmektedir. Bu antioksidanların hem
aktiviteleri hem de hücreler arası seviyeleri arasında
bir denge vardır ki organizmaların sağlığı ve canlılığı için
gereklidirler (4).
Antioksidanlar doğal ve sentetik olmak üzere
de ikiye ayrılır (5). Doğal antioksidanlar, bitki ve
hayvan dokularında bulunan ve ekstrakte edilebilen
bileşenlerdir. Çoğunlukla meyveler, sebzeler, zeytin,
zeytinyağı, aromatik bitkiler doğal antioksidan kaynağı
olarak dikkat çekmektedir (6).
Organizmanın doğal antioksidan üretimi yaş
ilerledikçe azalır. Bu açığın kapatılabilmesi için
bitkisel antioksidanların iyi bir alternatif olduğu
düşünülmektedir (7).
Bitkisel kaynaklı gıdalarda bulunan ve güçlü antioksidan
özellikleri olan fenolik fitokimyasallar, oksidatif zararlara
karşı vücut savunmasına da katkıda bulunmaktadır (8-9).
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Zeytin bitkisinin çalışmalar sonucunda ortaya koyulan
faydaları, nutrisyonel açıdan önemli (kısmen doymamış
yağ asitleri) ve polifenoller gibi küçük bileşenlerde yer
almaktadır. Zeytin bitkisinde yer alan fenolik maddeler;
fenolik asitler, fenolik alkoller, antosiyaninler, flavonoller,
flavonlar ve sekoiridoitler olarak sınıflandırmaktadır.
Tablo 5’te zeytin fenoliklerinin grupları ve bu gruplarda
yer alan fenolikler gösterilmiştir (10).
Zeytinde en çok bulunan sekoiridoitler oleuropein,
demetiloleuropein, ligstrosit ve nüzhenittir (11).
Oleuropein ve hidroksitirozol; sentetik radikalleri,
peroksi radikallerini, süperoksit radikallerini ve
hidroklorik asiti yakalama ve bunların etkisini bozma
yeteneğine sahiptir. Oleuropein ve alt bileşenlerinin
bu özelliği, vücutta çeşitli hastalıklara yol açan serbest
radikalleri de yakalamakta ve vücudun savunma
sistemine katkı sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar
sonucu oleuropeinin; antioksidan, antiinflamatuar,
anti-aterojenik, anti-kanser, antimikrobiyal, antiaging, antiviral, hepatoprotektif ve nöroprotekif gibi
özelliklerinin bulunduğu bildirilmiştir (12-13).
Olea europaea yaprak özütünün içerisinde yüksek
miktarda etkin olarak bulunan fenolik bileşik
oleuropeinin etki mekanizmalarının incelendiği birçok
hücre hattı bulunmaktadır. Ancak dermal hücreler
üzerine çalışmalar yetersiz kalmıştır.
Bu çalışmada oleuropeinin oksidatif strese uğratılarak
yaşlanan BJ dermal fibroblast hücreleri üzerine
antioksidan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla oksidatif strese uğratılan BJ fibroblast hücreleri
üzerine farklı dozlarda oleuropein verilerek, bu
bileşenin antioksidan etki göstermesi sonucu yaşlanma
mekanizmasına karşı engelleyici veya terapötik özelliği
incelenmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Yapılan çalışmada BJ fibroblast (ATCC® CRL-2522™)
hücre soyu kullanılmıştır. Hücreler, içerisinde inaktive
edilmiş %10 FBS (Fetal bovine serum ), penisilinstreptomisinx100 içeren MEM medyumunda kültüre
edilmiştir.
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Oleuropein (Cayman Chemical Company; LOT: 05104382) 1 mg/ml olacak şekilde PBS içinde çözülerek stok
hazırlanmıştır.

kalibre edilmiştir. Hücrelerdeki antioksidan seviyeleri
660 nm'de ölçülen absorbans değerlerindeki değişim
ile hesaplanmıştır.

MTT Analizi:

SA-ß-Galaktozidaz Boyama

Hücre canlılık testi MTT analizi ile yapılmıştır (1415). MTT solusyonu PBS (Phosphate buffered saline)
içinde çözülerek hazırlanmıştır. Hücreler toplam
medyum hacmi 200 μl olacak şekilde 96 kuyucuklu
mikroplakalara ekilmiştir. Hücreler ekimden sonra
24 saat inkübasyona bırakılmıştır. 24 saat sonunda
medyum kuyucuklardan çekilmiş ve her hücre farklı
konsantrasyonlarda oleuropein ile inkübe edilmiştir.
24 saat inkübasyon sonunda hücrelerden oleuropein
dozları uzaklaştırılarak hücrelerin üzerine 200 µl MTT
solusyonu eklenmiş ve 4 saat süre ile 37oC’de %5
CO2 içeren etüvde inkübasyona bırakılmıştır. 4 saat
inkübasyon sonunda MTT solusyonu kuyucuklarda
çekilmiş ve kuyucukların üzerine MTT ile oluşan
formazon kristallerini çözmek için 200 µl DMSO
(Dimetil sülfoksit) eklenmiştir. Hemen ardından 570
nm dalga boyunda ELISA okuyucuda okutulmuştur.
Okunan absorbans değerine göre sitotoksite düzeyi
belirlenmiştir. Sitotoksite düzeyleri aşağıdaki formül ile
hesaplanmıştır.
1-(test kuyucuğunun absorbansı/kontrol kuyucuğunun
absorbansı)x100
Kontrole göre %50 oranında sitotoksik etki gösteren
konsantrasyon sitotoksik doz olarak kabul edilmiştir.

Senesensin (yaşlanmanın) test edilmesinde standart
protokollerde yer alan SA-ß-gal (senescence associated
ß-galaktosidase) aktivitesi hücrelere verilen X-gal
substratının parçalanması yöntemi ile ölçülmüştür. Bu
boyama yöntemi ile yaşlanan ve proliferasyona devam
eden hücreler belirlenmiştir.
MTT, TAS ve TOS değerlendirmelerine ait veriler
istatistiksel olarak Graph Pad Prism programı ile
değerlendirilmiştir.

Biyokimyasal Parametreler:
Oksidatif hasarı sağlamak için hücreler 24 saat H2O2 ile
inkübe edilmiştir.
Total oksidan durumu, hücre lizatlarından total oksidan
durum tespit kiti (TOS) kullanılarak ölçülmüştür. Analiz,
hidrojen peroksit ile kalibre edildi ve sonuçlar, litre
başına mikromolar hidrojen peroksit eşdeğeri cinsinden
ifade edildi (μmol H2O2 Equiv./l). Hücrelerdeki oksidan
seviyeleri 530 nm'de ölçülen absorbans değerlerindeki
değişim ile hesaplanmıştır.
Total antioksidan durumu, hücre lizatlarından total
antioksidan durum tespit kiti (TAS) kullanılarak
ölçülmüştür. Analiz, stabil bir antioksidan standart
solüsyon, Trolox Equivalent, bir E vitamini analogu ile
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BULGULAR
MTT analizi sonucu değerlendirme
BJ Fibroblast hücreleri üzerindeki Oleoropein’in
sitotoksisitesi MTT analizi ile belirlenmiştir. Kontrol
grubuna göre %50 absorbans azalması ile belirlenen
toksik doz düzeyi 24 saatte ölçülen analizlerde 750 μM
olarak saptanmıştır (Şekil 1).
Total Oksidan Durumu
24 saat H2O2 ile inkübe edilmiş BJ Fibroblast
hücrelerinin Oleuropein ile muamelesinden sonra
elde edilen hücre lizatlarında total oksidan durumu
değerlendirilmiştir (Şekil 2).
H2O2 ile inkübe edilmiş BJ Fibrobast hücre grubunda
total oksidan durumu kontrol hücre grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artışa neden
olamaktadır (p>0,05). 250 μM, 500 μM, 750 μM
ve 1000 μM Oleuropein ile muamele edilen hücre
gruplarında daha önceden 24 saat süre ile H2O2
ile inkübasyonundan kaynaklanan total oksidan
durumunda bir artış gözlemlenmiştir. Ancak Oleuropein
muamelesi hücrelerde total oksidan artışında
istatistiksel olmayan bir azalmaya neden olmuştur
(p>0,05).
Total Antioksidan Durumu
24 saat H2O2 ile inkübe edilmiş BJ Fibroblast
hücrelerinin Oleuropein ile muamelesinden sonra elde
edilen hücre lizatlarında total antioksidan durumu
değerlendirilmiştir (Şekil 3).
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Şekil 1: Oleuropeinin farklı dozlarındaki absorbans değerlerindeki değişiminin MTT
analizi ile gösterilmesi

ŞEKİL 2: Total Oksidan Durumu

ŞEKİL 3: Total Antioksidan Durumu

Şekil 2: H2O2 ile inkibe edilmiş BJ Fibroblast hücre grubunda oleuropeinin farklı dozları ile muamele edilen örneklerde total oksidan durumu

Şekil 3: H2O2 ile inkibe edilmiş BJ Fibroblast hücre gruplarında oleuropeinin farklı dozlarıyla muamele edilen örneklerde total antioksidan durumu (*: Oleuropein ile muamele
edilen hücrelerin H2O2 ile muamele edilen hücrelere göre
anlamlı artışı p<0,05)
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H2O2 ile inkübe edilmiş BJ Fibrobast hücre grubunda
total antioksidan durumu kontrol hücre grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir azalışa neden
olmaktadır (p>0,05). 250 μM, 500 μM, 750 μM ve
1000 μM Oleuropein ile muamele edilen BJ Fibroblast
hücre gruplarında daha önceden 24 saat süre ile H2O2
ile muamele edilen BJ Fibroblast hücre gruplarına
göre total antioksidan durumunda istatistiksel olarak
anlamlı bir artış gözlemlenmiştir (p<0,05).
SA-ß-Galaktozidaz Boyama
Senesensin bilinen biyokimyasal karakteristiği, SAß-gal (senescence associated ß-galactosidase) yani
senesense bağlı olarak ortaya çıkan β-galaktozidaz
aktivitesinde görülen aşırı artıştır.
Senesensin test edilmesinde standart protokollerde yer
alan SA-ß-gal aktivitesi BJ hücrelerinin 24 saat H2O2 ile
inkübasyonunu takiben 24 saat süre ile oleoropeinle
muamelesi sonunda değerlendirilmiştir.
24 saat H2O2 ile inkübasyonunu takiben hücreler
öncelikle %2’lik paraformaldehit ile fikse edilmiş ve
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daha sonra verilen X-gal substratının parçalanması
yöntemi kontrol hücrelerinde, herhangi bir boyama
tespit edilmemiştir, H2O2 ile inkübasyona bırakılan ve
oleoropein ile muamele edilmeyen hücre grubunda
Resim 1’de görüldüğü üzere senesensin oldukça
fazla gözlendiği ve hücre ölümünün başladığı,
hücrelerin morfolojik olarak senesens karakteristiğini
kaybedip daha çok büzüşmeye başlamasından aynı
zamanda ölüme bağlı hücrelerin tutundukları yerden
kalkmalarından anlaşılmaktadır (Resim 1).
250 μM, 500 μM, 750 μM ve 1000 μM
konsantrasyonlarda hücrelerdeki boyamanın pozitif
olduğu Resim 2’de görülmektedir. H2O2 ile oksidatif
stres oluşturulduktan sonra oleuropein ile muamele
edilen hücre gruplarında yaşlanma etkileri sadece
H2O2 ile muamele edilen gruba göreceli olarak daha az
ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda oleuropein doz artışına
bağımlı olarak göreceli olarak mavi boyanan hücre
sayısındaki artış tespit edilmiştir. Bu da oleuropeinin
doza bağlı olarak hücrelerde toksik etkiye bağlı
yaşlanmaya yol açtığını göstermektedir (Resim 2).

Resim 1: A: H2O2 ve Oleuropein ile inkübasyona bırakılmamış kontrol grubu hücrelerinde ß-galaktozidaz
boyama sonuçları (20X). B: Sadece 24 saat süre ile H2O2 inkübasyona bırakılmış BJ Fibroblast hücrelerinde
ß-galaktozidaz boyama sonuçları (20X).
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Resim 2: A: 24 saat süre ile H2O2 inkübasyondan sonra 250 μM Oleuropein ile inkübe edilen BJ Fibroblast hücrelerinde ß-galaktozidaz boyama sonuçları .(20X) . B: 24 saat süre ile
H2O2 inkübasyondan sonra 500 μM Oleuropein ile inkübe edilen BJ Fibroblast hücrelerinde
ß-galaktozidaz boyama sonuçları (20X). C: 24 saat süre ile H2O2 inkübasyondan sonra 750 μM
Oleuropein ile inkübe edilen BJ Fibroblast hücrelerinde ß-galaktozidaz boyama sonuçları .(20X).
D: 24 saat süre ile H2O2 inkübasyondan sonra 1000 μM Oleuropein ile inkübe edilen BJ Fibroblast hücrelerinde ß-galaktozidaz boyama sonuçları .(20X).

TARTIŞMA-SONUÇ
Yaşlanma, tüm canlıların yaşamları boyunca yaşadıkları
doğal bir süreçtir. Yaşlanma mekanizmaları ile ilgili ilk
bilinen teorilerden biri, Denham Harman tarafından
ortaya koyulan serbest radikal teorisidir. Aslında
hücrelerde serbest radikallerin birikmesi sonucunda
oksidatif stres oluştuğu için oksidatif hasar oluşumu
gözlemlenmektedir (16-17).
Radikal moleküller vücutta bulunan ya da dışardan
alınan
antioksidanların
oluşturduğu
savunma
mekanizmasını geçerlerse hasar oluşumu meydana
gelir. Bunun sonucunda da karbonhidrat, lipid,
protein, DNA gibi makromoleküller ile etkileşime
girerek hücrede yapısal ve metabolik değişikliklere
neden olurlar. Bu değişimler arasında lipid, protein ve
karbonhidrat peroksidasyonu, DNA oksidasyonu yer
alır. Reaktif oksijen türlerinin oluşturduğu bu hasarlar

sonucunda da oksidatif stres mekanizması gözlemlenir
(18-19-20).
Artan oksidatif stresin yaşlanma ile gelişen proteinlerin
peroksidasyonunda görevi olduğu günümüzde yapılan
çalışmalarla ortaya koyulmaktadır. Oksidatif protein
hasarı sonucunda protein yapısında meydana gelen
değişiklikler; agregasyon ile fragmentasyonda artış,
sekonder ve tersiyer yapının değişikliğe uğraması
şeklinde gösterilmektedir. Bu değişimlerin meydana
gelmesiyle proteolize yatkınlık artar, ayrıca normal
fonksiyonda da azalma gözlemlenir (21).
Oksidatif stresin zararlarının en aza indirilmesi hatta
oluşumunun engellenmesinde antioksidan maddeler
görev almaktadır.
Esposito ve arkadaşlarının (2016) çalışmasında
fındık kabuğundaki fitokimyasalların serbest radikal
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temizleyici olabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada fındık
kabuğundan antioksidan madde elde edilerek insan
kanser hücrelerinin büyümesinin engellenebileceğini
ortaya koymuşlardır (22).
Zeytinden elde edilen birçok fenolik bileşenler ile
de yapılan çalışmalarda antioksidan mekanizmaların
ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Achat ve arkadaşları
(2016), zeytin fenoliği olarak oleuropein ve
hidroksitrizol kullanarak yaptıkları çalışmada, model
oluşturulan midede linoleik asidin peroksidasyonunu
inhibe ettiği gösterilmiştir (23).
Bu çalışmada yaşlanma mekanizması için literatürde
yaygın olarak tercih edilen dermal fibroblast
hücreleri üzerinde hidrojen peroksit ile oksidatif
stres oluşturularak, fenolik bir madde olan ve zeytin
bitkisinden elde edilen oleuropeinin hasara uğrayan
hücreler üzerinde oluşturduğu antioksidan etki
mekanizması çalışılmıştır.
BJ dermal fibroblast hücreleri sağlıklı hücre gruplarıdır.
Yaşlanma mekanizması üzerine inceleme yapılan hücre
kültürü çalışmalarında literatürde dermal fibroblast
hücreleri kullanılmaktadır. Upton ve arkadaşları (2015)
androgenetik alopesi hastalığı bulunan erkek dermal
papillalar üzerinde oksidatif strese bağlı yaşlanma
mekanizmalarını gözlemlemiştir (24).
Çalışmada MTT analizlerinde, kontrol grubuna göre
%50 absorbans azalmasına yol açan oleuropein
dozu sitotoksik doz olarak belirlenmiştir. 24 saat
sonucu ölçülen analizde sitotoksik doz 750 μM olarak
saptanmıştır. Çalışmada 250 μM ve 500 μM’a ek olarak
oleuropeinin olası toksik etkilerini gözlemlemek için
750 μM ve 1000 μM oleuropein dozları da kullanılmıştır.
Oleuropein MTT dozu belirlenen başka bir çalışmada
PC12 hücre hattı kullanılmıştır. Elmazoğlu ve arkadaşları
(2017) yaptıkları çalışmada nöron benzeri PC12 hücre
hattında oleuropein sitotoksik doz düzeyi 1-50 μM
olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada MTT analizi elde
edilen doz düzeyinin yüksekliği PC12 hücre hattına
kıyasla dermal fibroblast hücrelerinin toksik durumlara
ve stres koşullarına daha dayanıklı bir yapısı olduğunu
düşündürtmüştür (14).
BJ fibroblast hücrelerinde H2O2 ile oksidatif stres
oluşturulmuştur. Hu ve arkadaşları (2016) da
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Gossypium hirsutum L. bitkisindeki oksidatif stres
sonucu antioksidan maddelerin incelenmesi için
yaptıkları çalışmada stres ortamı oluşturmak için H2O2
kullanmışlardır (25).
Çalışmada en etkili yaşlanma kriterlerinden biri
olan oksidatif stres koşulları yaratılarak hem dermal
fibroblast hücre hattında meydana gelen oksidatif
hasar, hem de yine aynı hücre hattı üzerinde oleuropein
tarafından oluşturulan antioksidan mekanizma
incelenmiştir.
Elde edilen dermal fibroblast hücre lizatlarından total
oksidan durumu incelendiğinde, sonuçlarda sadece
H2O2 ile muamele edilen hücre grubunda, kontrol
grubuna göre total oksidan düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlı olmayan bir artış gözlemlenmiştir
(p>0,05). Hem H2O2, hem de H2O2’i takiben 24
saat süre ile oleuropein ile muamele edilen hücre
gruplarında kontrol grubuna göre total oksidan
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artış
gözlemlenmiştir, ancak 250, 500, 750 ve 1000 μM
oleuropein ile muamele edilen hücre gruplarındaki
total oksidan durumu sadece H2O2 ile muamele edilen
hücre grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan
bir azalma göstermiştir. H2O2 ile muamele edilen hücre
grubuna göre 250, 500, 750 ve 1000 μM ile muamele
edilen hücre grupları arasındaki total oksidan aktiviteyi
en fazla azaltan grup 250 μM oleuropein ile muamele
edilen dermal fibroblast hücre grubu olarak istatistiksel
olarak anlamlı olmayan bir azalmayla belirlenmiştir.
H2O2 ile oluşturulan oksidatif stres koşullarında;
oleuropeinin yarattığı antioksidan etki net olarak
görülmektedir.
Sonuçlara göre, sadece H2O2 ile muamele edilen hücre
grubundaki antioksidan aktivite hem kontrol grubuna
hem de oleuropein ile muamele edilen hücre gruplarına
göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir şekilde
azalma göstermiştir (p>0,05). Yine oleuropein ile
muamele edilen hücre gruplarındaki total antioksidan
aktivite H2O2 ile muamele edilen hücre grubuna göre
anlamlı bir şekilde doz bağımlı olarak artış göstermiş ve
total antioksidan aktivite en fazla 750 μM oleuropein
uygulanmış hücre grubunda gözlemlenmiştir (p<0,05).
1000 μM oleuropein uygulanmış hücre grubundaki
antioksidan aktivite diğer oleuropein uygulanmış hücre
gruplarına göre azalma göstermiştir. Bu da oleuropeinin
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doz olarak hücreler üzerinde 750 μM’ a göre biraz daha
toksik etki yarattığını düşündürmektedir.
Literatürde de benzer çalışmalar mevcuttur. Geyikoğlu
ve arkadaşları (2017), böbrek hasarı oluşturulmuş
sıçanlara verilen kemoterapik ilaçların oksidatf stresine
karşı oleuropein kullanmışlar. DNA hasarına etkisinin
incelenmesinde TAS ve TOS analizi yapmışlardır. TOS
analizinde kemoterapik ilaçların oksidan seviyelerini
yükselttiği ancak oleuropein tedavisinin normal böbrek
fonksiyonunu düzeltmek ve sisplatin ile indüklenen
8-OHdG oluşumunu azaltmak için oksidatif stresi
modüle ettiği ortaya koyulmuştur (26).
Hücrelerin morfolojik görüntüleri boyama ile daha
da netleştirilmiştir. Bu aşamada SA-ß-galaktozidaz
boyama yapılmıştır. Senesensin bilinen biyokimyasal
karakteristiği, SA-ß-gal yani senesense bağlı olarak
ortaya çıkan β-galaktozidaz aktivitesinde görülen aşırı
artıştır. Bu sayede bu boyama yöntemiyle, senesense
bağlı olarak görülen β-galaktozidaz aktivitesindeki
artış hücrelere verilen X-gal substratının β-galaktozidaz
enzimi tarafından parçalanması sonucu mavi ile
boyanan hücreler tespit edilmiştir. Kılınçlı (2013),
resveratrolün hücresel yaşlanmaya etkisi üzerine yaptığı
çalışmada dermal fibroblastlarda SA-ß-galaktozidaz
boyama yapmıştır. Bunun sonucunda resveratrol verilen
gruplarda mavi boyanmanın görülmediği hücrelerin
yaşlanma mekanizmasından ayrıldığı gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada, 24 saat sonunda, kontrol hücrelerinde,
herhangi bir mavi renge boyanma tespit edilmemiştir.
H2O2 ile oksidatif stres oluşturulmuş ve oleuropein
ile muamele edilmemiş hücre grubunda mavi ile
boyanan hücreler oldukça yoğun ve hücre morfolojileri
bozulmuş görülmektedir. Bu da oksidatif stres
koşullarının hücrelerde ileri derecede yaşlanmaya
neden olduğunu göstermektedir. H2O2 ile oksidatif
stres oluşturulduktan sonra oleuropein ile muamele
edilen hücre gruplarında yaşlanma etkilerinin daha
az ortaya çıktığı mavi boyanan hücre sayısındaki
azlıktan tespit edilmiştir. Bir başka deyişle, H2O2 ile
okidatif stres oluşturulmuş ve buna bağlı olarak da
yaşlanmaya uğrayan hücrelerde mavi boyanma daha
fazla gözlemlenirken, oleuropein dozları uygulanan
hücrelerde maviye boyanma yaşlanma görülen
hücrelere oranla az gözlemlenmiştir.
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Sonuç olarak yapılan çalışmada BJ dermal fibroblast
hücreleri oleuropein ile muamele edilmiş ve
oleuropeinin fibroblast hücrelerinde antioksidan enzim
aktivitesini arttırdığı ve buna bağlı olarak oksidatif stres
koşullarında hücrelerde meydana gelen yaşlanma
mekanizmalarını azalttığı gözlemlenmiştir.
Son yıllarda yapılmış in vitro çalışmalara benzer
sonuçlar aldığımız bu çalışmamız, oleuropeinin, doz
artımıyla antioksidan etkilerinin ortaya konulmasında
literatüre destek sağlamaktadır. Belirlenen bu
özellikleriyle fibroblast hücrelerinde diğer tedavilere
ek olarak destek tedavi niteliğinde kullanılabileceği
görüşünü desteklenmektedir.
Ancak, yapılmış çalışmalarda yaşlanmaya neden olan
bir çok mekanizma üzerinde belirlenen parametreler
çalışılmıştır. Oleuropeinin BJ dermal fibroblast
hücrelerindeki antioksidan etkisinin yaşlanmayı
inhibe ettiğinin başka mekanizmalar ile açıklanarak
desteklenmesine ihtiyaç vardır.
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Amaç: Bu çalışmada, abdominal aortaya açık cerrahi girişim gerçekleştirilen hastalar ile endovasküler girişim
gerçekleştirilmiş hastaların postoperatif dönemde ağrılarını ve analjezik ihtiyaçlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma Ocak 2014- Aralık 2015 tarihleri arasında merkezimizde abdominal aortaya açık
cerrahi ve EVAR uygulanan hastalarda retrospektif olarak yapılmıştır. Çalışmaya 68 hasta dahil edilmiştir.
Ancak 7 hasta öldüğü için çalışma dışı bırakılmıştır. 22 hastaya açık cerrahi uygulanırken 39 hastaya EVAR
uygulanmıştır. Ağrı değerlendirilmesinde kliniğimizin protokolü olarak yedi yaş üzeri çocuklarda, erişkin ve
bilinci açık hastada sayısal/sözlü/vizüel ağrı ölçeği kullanılmaktadır.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların %63.9’una EVAR uygulanırken %36.1’ine açık cerrahi uygulandı. EVAR grubunun yaş ortalaması 67.35±11.05, açık cerrahi grubunun 64.22±13.53 idi. EVAR grubun
ağrı skoru 1.35±0.82 iken, açık cerrahi grubunun 4.81±1.32 idi. EVAR uygulanan hastaların ağrı puanları açık
cerrahi uygulananlara kıyasla daha düşüktü (p=0.000). EVAR grubunun %59’u, açık cerrahi grubunun ise
%90.9’u ağrı kesici kullanmıştır (p=0.009).
Sonuç: Ağrı durumları değerlendirildiğinde açık cerrahi işlem uygulanan hastaların EVAR uygulanan hastalara kıyasla ağrılarının daha fazla olduğu görülmüştür. Günümüzde endovasküler girişimler artan sıklıkta
uygulanmaktadır. Endovasküler girişimlerin hasta konforu ve özellikle cerrahi işlem sonrası hastaların sıklıkla
yakındıkları postoperatif dönem ağrı üzerinde olumlu etkileri vardır.
Anahtar sözcükler: Abdominal aort anevrizması; EVAR; Ağrı

ABSTRA
Objective: In this study, it was aimed to compare the pain and analgesic needs of the patients who underwent open surgery and who underwent endovascular aneurysm repair (EVAR) for abdominal aorta in the
postoperative period.
Material and methods: The study was performed retrospectively in patients who underwent open surgery
and EVAR for abdominal aort at our center between January 2014 and December 2015. Sixty-eight patients
were included in the study but seven patients were excluded from the study because of the deaths. EVAR
was applied to 39 patients when open surgery was applied to 22 patients. In the evaluation of pain, as a
protocol of our clinic, numerical / verbal / visual pain scale is used in children over seven years, adult and
conscious open patient.
Results: Of the included patients, EVAR was applied to 63.9%, open surgery was applied to 36.1%. The mean
age of the EVAR group was 67.35 ± 11.05, and the open surgical group was 64.22 ±13.53. The EVAR group
had a pain score of 1.35 ± 0.82 and the open surgical group was 4.81 ±1.32. Pain scores of EVAR patients
were lower than open surgery patients (p = 0.000). 59% of the EVAR group and 90.9% of the open surgical
group used analgesic (p = 0.009).
Conclusion: When the pain conditions were evaluated, it was seen that patients who underwent open surgery had more pain than EVAR patients. Today, endovascular interventions are being applied with increasing
frequency. Endovascular interventions have positive effects on patient comfort and especially after surgery
patients often suffer pain in postoperatively.
Key words: Abdominal aortic aneurysms; EVAR; Pain
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GİRİŞ
Abdominal aort anevrizmaları (AAA), aterosklerotik
hastalıkların sonucu olarak subdiyafragmatik aortun
normal yapısını kaybetmesi sonucu meydana gelen
arteriyel duvardaki zayıflama ve initimal yırtıklara bağlı
olarak ortaya çıkan ilerleyici bir damar hastalığıdır (1,2).
65 yaş üstü erkeklerde yaygın olarak görülmektedir (3).
Yaşlı nüfustaki kardiyovasküler ölümlerin en önemli
nedenleri arasındadır (4).
Abdominal aort anevrizmalarının elektif cerrahi
onarımında mortalite %1-5 civarında iken, acil
şartlarda %40-60 gibi ameliyat sonrası yüksek mortalite
değerlerine ulaşmaktadır (2). Aort anevrizmalarının
tedavisinde açık cerrahi ve endoluminal stentgreft yerleştirilmesi olmak üzere iki seçenek vardır.
Konvansiyonel açık cerrahi uzun yıllar boyunca aort
anevrizmalarının tedavisinde birincil yöntem olarak
kullanılmıştır (1). Aort ile ilgili patolojilerde teknolojinin
ve tecrübenin gelişmesiyle birlikte endovasküler onarım
teknikleri cerrahi karşısında daha çok yer bulmaktadır.
Özellikle yüksek riskli hastalarda daha az invaziv
olması, minimal travma ile uygulanabilmesi, bölgesel
anestezi yapılması, az kan ve kan ürünü gerektirmesi,
daha düşük mortalite ve morbidite oranları, daha kısa
hastanede kalış süresi ve diğer sistem sorunları bulunan
hastalarda da uygulanabilmesi nedeniyle günümüzde
giderek yaygın kullanılmaktadır (5,6,7) . Endovasküler
girişim, açık cerrahi girişim ile karşılaştırıldığında
sistemik komplikasyonları azalttığı ve hastanın yaşam
kalitesini arttırdığından büyük bir öneme sahiptir (4) .
Ağrı çeşitli nedenlerle vücudun farklı bölgelerinde
hissedilen duygu ve duyuların yanısıra davranışsal
tepkilerden oluşan bir durumdur. Cerrahi girişimler
önemli bir ağrı nedenidir ve postoperatif (postop)
dönemde hastaların yaşadığı en sık problemlerden
biridir (8). Hastaların yaklaşık %50-80’i cerrahi sonrası
orta-şiddetli derecede ağrı yaşamaktadır. Ameliyat
sonrası ağrı, cerrahi travma sonucu nösiseptörlerin
uyarılması ile başlayan genellikle bir kaç gün içinde
azalması beklenen akut ağrıdır. Ameliyat türü ve
ameliyat bölgesi ameliyattan sonra yaşanan insizyonel
ağrıyı
etkilemektedir.
Abdominal
ameliyatlar,
insizyonun diyafragmaya yakın olması ve abdominal
alanda yoğun sinir ağı nedeniyle en şiddetli ağrının
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yaşandığı ameliyat türüdür. Üst abdominal ameliyatı
olan hastaların ameliyat yerinde öksürürken ve
yataktan kalkarken daha yoğun ağrı yaşadıkları,
ameliyat sonrası yaşadıkları ağrı nedeniyle soluk alma,
öksürme, hareket etme ve uyuma gibi iyileşme üzerinde
önemli etkisi olan aktiviteleri yapmakta zorlandıkları
bildirilmiştir (9). Postop ağrı hastanın psikolojik olarak
olumsuz etkilenmesi, iyileşmenin engellenmesi,
hasta memnuniyetinin azalması ve hastanede kalma
süresinin uzamasına neden olabilir (10).
Son yıllarda giderek artan uygulamaları ile EVAR’ın
hastaların postop dönemde yaşadıkları ağrı üzerinde
olumlu sonuçlarının olabileceği düşünülmektedir. Bu
çalışmanın amacı; abdominal aortaya açık cerrahi
girişim gerçekleştirilen hastalar ile endovasküler girişim
uygulanan hastaların postop dönemde ağrı ve analjezik
ihtiyaçlarını karşılaştırmaktır.

HASTALAR VE YÖNTEM
Araştırma Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında
merkezimizde abdominal aortaya açık cerrahi ve EVAR
uygulanan hastalarda retrospektif olarak yapılmıştır.
Acil olarak ameliyat kararı alınan ve ameliyat sonrası
entübasyon süresi bir günden uzun olan hastalar
araştırmaya dahil edilmemiştir. Toplam 68 hasta
çalışmaya dahil edilmiş olup, 7 hasta öldüğü için çalışma
dışı bırakılmıştır. 22 hastaya açık cerrahi uygulanırken
39 hastaya EVAR uygulanmıştır.
Ağrı değerlendirilmesinde kardiyovasküler cerrahi
yoğun bakım kliniğimizin protokolü olarak yedi yaş
üzeri çocuklarda, erişkin ve bilinci açık hastada sayısal/
sözlü/vizüel ağrı ölçeği kullanılmaktadır. Her hastanın
ağrısı bu protokol doğrultusunda değerlendirilmekte
ve hemşire gözlemlerine kaydedilmektedir. Kliniğimizin
protokolü olarak ağrısı olduğu belirlenen hastalara
parasetamol rutin olarak uygulanmaktadır.
Sayısal ağrı ölçeği; 0’dan (ağrı yokluğu) başlayıp 10
(dayanılmaz ağrı) arasında ağrının derecelendirilmesidir.
Sözel kategori ölçeği; ağrı durumunu tanımlamak
amacıyla hafif ile başlayıp dayanılmaz ifadesi son bulur
(11). Vizüel analog skala; 0 puan ağrı yok ifadesine
karşılık gelirken, 10 puan en şiddetli ağrıya karşılık gelir.
<3 hafif ağrı, 3-6 orta şiddette ağrı, >6 şiddetli ağrı

Bozok Tıp Derg 2019;9(2):25-9
Bozok Med J 2019;9(2):25-9

ALKAN KAYHAN ve ark.
Abdominal Aort Cerrahisi Sonrası Ağrı

olarak derecelendirilir (12). Araştırmanın yapılabilmesi
için Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik
Kurulundan izin alınmıştır.

İSTATİKSEL DEĞERLER
Sürekli veriler ortalama ve standart sapma, kategorik
veriler ise yüzde olarak belirtilmiştir. İstatistiksel
analizde sürekli veriler için t testi ve kategorik veriler
için ki-kare testi kullanılmıştır. P değerinin 0.05’den az
olması anlamlı olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan hastaların %63.9’una EVAR
uygulanmışken, %36.1’ine açık cerrahi uygulanmıştır.
EVAR grubunun yaş ortalaması 67.35±11.05, açık
cerrahi grubunun 64.22±13.53 idi. Her iki grubun

Tablo 1: Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

demografik verileri benzerdi. Tablo 1’de özetlenmiştir.
Açık cerrahi grubunun %90.9’u, EVAR grubunun ise
%59’u ağrı kesici kullanmıştır (p=0.009). Açık cerrahi
grubunun %85’ine, EVAR grubunun ise %43.5’ine
postop 0. günde ağrı kesici ilaç uygulanmıştır (p=0.04).
Ağrı kesici ilaç olarak da EVAR grubunun %87’sine ve
açık cerrahi grubunun %43tramadol (contramal),
açık cerrahi grubunun %20’sine peditin (aldolan)
kullanılmıştır (p=0.002). EVAR ve açık cerrahi grubunun
ağrı skorlamasına bakıldığında; EVAR grubunun ağrı
skoru 1.35±0.82 iken, açık cerrahi grubunun 4.81±1.32
idi. EVAR grubunun ağrı skoru açık cerrahi grubuna
kıyasla daha düşüktü (p=0.000) (Tablo 2).

Tablo 2: Açık Cerrahi ve EVAR Uygulanan Hastaların Postop Verileri

Özellikler

EVAR (n=39)

Açık cerrahi (n=22)

p

Cinsiyet
Kadın
Erkek

3 (%7.7)
36 (%92.3)

2 (%9.1)
20 (%90.9)

0.85

Yaş

67.35±11.05

64.22±13.53

0.44

Ameliyat

39 (%63.9)

22 (%36.1)

0.20

HT*
Var

26 (%66.7)

15 (%68.2)

DM*
Var

4 (%10.3)

4 (%18.2)

KOAH
Var

5 (%12.8)

1 (%4.5)

KY*
Var

3 (%7.7)

1 (%4.5)

KBY*
Var

1 (%2.6)

2 (%9.1)

KAH*
Var

8 (%20.5)

9 (%31.8)

PAH*
Var

5 (%12.8)

8 (%36.4)

Sigara
İçiyor

23 (%59)

14 (%63.6)

0.56
0.30
0.40
0.54

Özellikler

EVAR (n=39)

Açık cerrahi (n=22)

Ağrı skoru

1,35± 0.82

4,81±1.32

Ağrı kesici
Kullandı

23 (%59)

20 (%90.9)

Ağrı kesici
kullanma zamanı
1.gün
2.gün
3.gün
3.ve üzeri gün

10 (%43.5)
10 (%43.5)
1 (%4.3)
2 (%8.7)

17 (%85)
2 (%10)
0
1 (%5)

Narkotik ilaç
kullanımı
Contromal
Aldolan

20 (%87)
0

9 (%45)
4 (%20)

p
0.000
0.009

0.04

0.002

0.29
0.24
0.06
0.46

* HT: Hipertansiyon, DM: Diabetes mellitus, KOAH: Kronik obstriktüf akciğer hastalığı, KY: Kalp yetmezliği, KBY: Kronik böbrek
yetmezliği, KAH: Koroner arter hastalığı, PAH: Periferik arter
hastalığı
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TARTIŞMA
Bu çalışmayla abdominal aortaya endovasküler girişim
uygulanan hastaların açık cerrahi uygulanan hastalara
göre daha az ağrı hissettiği anlaşılmaktadır. EVAR ile
tedavi edilen hastaların kısa ve orta dönem yaşam
kaliteleri ve hasta memnuniyeti daha yüksektir (4,6).
Hem hasta konforu hem de klinik sonuçlar dikkate
alındığında abdominal aort cerrahilerinde EVAR
tedavisi gittikçe daha fazla kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, abdominal aortaya açık cerrahi
uygulanan hastalarda EVAR uygulanan hastalara kıyasla
ağrı puanları daha yüksek bulunmuştur. Benzer olarak,
Prinssen ve ark (13), Aljabri ve ark. (14) çalışmalarında
açık cerrahi uygulanan hastalarda EVAR uygulanan
hastalara kıyasla ağrı görülme oranının daha fazla
olduğu bildirilmiştir (13,14). Pettersson ve ark. (15),
Lottoman ve ark. (16) çalışmalarında, ameliyattan 1 ay
sonra hastaların ağrı durumlarını değerlendirdiğinde
EVAR tedavisinin hastalarda anlamlı olarak daha
faydalı olduğunu bulmuştur (15,16). Bu sonuçların
aksine, Soulez ve ark. (17) açık cerrahi ve EVAR
uygulanan hastaların erken postoperatif dönemlerinde
ağrı seviyeleri arasında bir farklılık olmadığını, 1 ay
sonrasında açık cerrahi uygulanan hastaların ağrı
seviyelerinin düşük olduğunu saptamıştır (17). Ağrı
algısı hastanın çevresi, cinsiyeti, kültürü, eğitimi ve
deneyimleri gibi pek çok emosyonel ve davranışsal
faktörlerden etkilenen, bireyden bireye değişen,
subjektif bir durumdur. Bu faktörler hastaların ağrı
algılarında farklılıklar görülmesine neden olabilir. Yine
de, çalışmamızın sonuçlarında da görüldüğü gibi EVAR
uygulanan hastalarda ağrı seviyelerinin düşük olması
beklenen bir sonuçtur.
Alijabri ve ark. (14) açık cerrahi ve EVAR uygulanan
hastaların postoperatif ağrı kesici kullanma durumlarını
incelediğinde; EVAR uygulanan 6 hastaya epidural ve
3 hastaya hasta kontrollü intavenöz narkotik analjezik
kullanıldığını, açık cerrahi uygulanan 18 hastaya
epidural ve 8 hastaya hasta kontrollü intravenöz
narkotik analjezik kullanıldığını bildirmiştir (14). Soluez
ve ark. (17) uygulanan işlemden 24 saat, 48 saat ve
7 gün sonrasında EVAR uygulanan hastalarda açık
cerrahi uygulanan hastalara kıyasla morfin kullanma
durumunun ortalama olarak daha düşük olduğunu
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bulmuştur (17). Benzer olarak bizim çalışmamızda
da; EVAR uygulanan hastalarda ağrı kesici kullanma
durumları açık cerrahi uygulanan hastalara kıyasla
anlamlı olarak daha azdır.

SINIRLILIKLAR
Bu çalışmanın sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışma
süresinin 2 yılla sınırlandırılmış olması, retrospektif ve
non randomize olarak tasarlanması ve hasta sayısının
az olması bu çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

SONUÇ
Bu çalışmada EVAR grubunun açık cerrahi grubuna
kıyasla ağrı puanlarının ve ağrı kesici kullanma
durumlarının daha düşük olduğu bulundu. Cerrahi
sonrası ağrı sıklıkla hastaların deneyimlediği bir
durumdur. EVAR, açık cerrahiye kıyasla işlemin daha
hızlı olması ve daha az invaziv girişim ile uygulanması
nedeniyle hastaların daha az ağrı yaşamasını
sağlayabilir. Bu durum hem hasta konforu hem de hasta
memnuniyeti açısından büyük bir öneme sahiptir.
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Amaç: Akut koroner sendromlar tüm dünyada ani ölümlerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Akut
başlangıçlı göğüs ağrısı şikayeti olan hastada miyokard infarktüsü düşünülmüş ise en kısa zamanda
perkütan koroner anjiyografi (PTCA) yapılan bir merkeze sevk edilmelidir. Akut koroner sendromlar ve
ölümcül kardiyak aritmilere bağlı ölüm oranını azaltmak için, hastayı ilk değerlendiren, ambulansta çalışan sağlık personelinin elektrokardiyografi (EKG) bilgisi önemlidir. Biz bu nedenle, Sivas ilindeki ambulans personelinin elektrokardiyografi bilgi düzeyini değerlendirmek için bir anket çalışması planladık.
Materyal metod: Hemşireler, paramedikler ve acil tıp teknisyenleri olmak üzere, Sivas merkez ve ilçelerindeki ambulanslarda çalışan toplam yüz yetmiş sekiz sağlık personeli çalışmaya dahil edildi. Katılımcılardan, çalışma deneyimi, eğitimi, yaşı ,özel bir EKG kursunun tamamlanmasıyla ilgili sorulara cevap
vermeleri istendi ve 12 farklı EKG'yi yorumlamaları beklendi.
Bulgular: Anket çalışmasında doğru tanı konulan EKG oranları şöyledir; anterior ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMI) %84.3 (n=150), inferior STEMI %89.9 (n=160), lateral STEMI %77.5 (n=138), normal EKG %64 (n=114), ventriküler fibrilasyon (VF), %28.1 (n=50), supraventriküler taşikardi (SVT) %57.3
(n=102), VT %17.4 (n=31), ve parazitli EKG %13.5(n=24). Elde edilen sonuçlara göre, paramediklerin
sağ dal bloğu ve AV tam blokta doğru tanı oranlarının acil tıp teknisyenlerine ve hemşirelere göre daha
yüksek olduğu (<0,001) ve acil tıp teknisyenlerinin sol ventrikül hipertrofisinin EKG bulgularını tanımada
daha iyi olduğu saptandı (p=0,011).
Sonuç: Bizim çalışmamızda çalışanların mesleki alanı, çalışma tecrübesi ve son 1 yıl içinde aldıkları EKG
eğitimlerinin EKG değerlendirme sonuçları üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığı ve çalışanların hayatı
tehdit eden ritimleri tanımadıkları gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Hastane öncesi; Elektrokardiyografi; Acil tıp teknisyeni; Paramedikal personel
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Background: Acute coronary syndromes compose a major proportion of sudden deaths globally.
Patients diagnosed with myocardial infarction due to sudden chest pain should be immediately referred
to percutaneous coronary angiography (PTCA) as soon as possible. In order to decrease the mortality
rate due to acute coronary syndromes and deadly cardiac arrhythmias, the electrocardiography (ECG)
knowledge of the ambulance staff, who evaluated as first, is important. We aimed to evaluate the level
of electrocardiography knowledge by conducting a survey on the ambulance staff in the province of
Sivas.
Material-methods: A total of one hundred seventy-eight healthcare professionals working in
ambulances in the centre and districts of Sivas were included in the study, including nurses, paramedics,
and emergency medical technicians. The participants were asked to answer survey questions about
their working experience, education, age, and completion of a special ECG course and they were
expected to interpret 12 different ECGs.
Results: The ratios of correct ECG diagnosis were as follows; anterior ST-elevation myocardial infarction
(STEMI), 84.3% (n=150); inferior STEMI, 89.9% (n=160); lateral STEMI, 77.5% (n=138); normal ECG, 64%
(n=114); ventricular fibrillation (VF) , 28.1% (n=50); supraventricular tachycardia (SVT), 57.3% (n=102);
VT, 17.4% (n=31); and artificial ECG, 13.5% (n=24). According to the results, paramedics had higher
correct diagnosis ratios in right bundle branch block and AV complete block compared to EMTs and
nurses (<0,001), and EMTs were better in correctly diagnosing left ventricular hypertrophy (p=0,011).
Conclusion: In our study, it was shown that profession, working experience and status of ECG education
in the recent year did not make a significant difference, also it has been shown that employees do
not recognize life-threatening rhythms on ECG assessment results, suggesting to revise the in-service
training.
Keywords: Prehospital care; Electrocardiography; Emergency medical technician; Paramedics.
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Introduction
Acute coronary syndromes compose a major proportion
of sudden deaths in the whole world. Cardiovascular
disease is the leading global cause of death, accounting
for 17.3 million deaths per year, a number that is
expected to grow to more than 23.6 million by 2030
(1). In Turkey, about 100,000 people die due to acute
coronary syndrome (2). Patients diagnosed with
myocardial infarction due to sudden chest pain should
be immediately referred to percutaneous coronary
angiography (PTCA). The shorter the time between the
onset of symptoms and the angiography, the prognosis
process is better. The mortality of the disease severely
increases if this period is over 90 minutes (3).
One of the ways to shorten this period is to ensure
that the team who first arrives at the patient makes
a correct assessment of the electrocardiogram (ECG).
In a study by Meadows-Pitt and Fields, duration of
referral to PTCA of patients that came by themselves
or via ambulance was investigated, and this duration
was found to be significantly shorter in the patients
transferred by paramedics. It was suggested that this
may be explained by the fact that the assessment of the
ECG recorded by the paramedics and priorly informing
the hospital are important factors (4). According to
the 2015 American Heart Society Guideline, patients
suspected of ST-elevated myocardial infarction should
be referred directly to centres with PTCA, if present
(3). Since there is no PTCA center in every province
in our country, patients applying to the hospital
are referred fast to PTCA centres when ST-elevated
myocardial infarction (STEMI) is suspected. The
quickest information about acute coronary syndrome
of the patient is provided by ECG; accurate assessment
saves golden minutes in this limited time. Again, fast
assessment and management of collapse rhythms
that lead to sudden death are lifesaving. Mortal
cardiac arrhythmia, ventricular fibrillation/pulseless
ventricular tachycardia (VF/pulseless VT) are seen in
6% of all residential cardiac deaths (5). For example,
diagnosing ventricular fibrillation (one of the most
mortal rhythms in sudden cardiac deaths) at the time
of the incident and early defibrillation (defibrillation in
the first 3 minutes) decreases the mortality by more
than 50% (6). In our country, a broad 112 ambulance

service network is present, and the first evaluation
of these patients is made by paramedics, nurses and
emergency medical technicians (EMT) working at 112
ambulance stations. Studies have shown that accurate
diagnosis of STEMI and transfer to the right centre
by paramedics working in the field will decrease the
door-to-balloon time (7-10). If ECG evaluation is made
correctly, transfers to wrong centres that may cause
serious delays in the treatment of the patient and
time loss through referrals from these centres may be
prevented or delay of lifesaving interventions including
defibrillation can be made more easily studies
conducted abroad determined that paramedics have
inadequate knowledge about ECG (11).

Materials and Methods
In our country, emergency health care services are
coordinated by the direction of central or regional
ambulance stations. Patients can reach the main
central by using the 112 emergency phone number.
After the call, the ambulance at the closest 112
stations is directed to the case by the main centre,
ensuring that the patient benefits from the emergency
health service. In ambulances, a nurse (4 years post
graduate), a paramedic (4 years high school plus
2 years associate degree) and emergency medical
technicians (4 years high school graduate) are
employed. Two of the employees in the cabin and one
driver are employed in every case. This study is a crosssectional cohort study, which aims to measure the
ECG-knowledge of paramedics, nurses and emergency
medical technicians working in 112 emergency health
services in Sivas, Turkey. Participants were asked
to answer survey questions about their working
experience, education, age, and whether they had
taken a special ECG course or not. 12 different ECGs
with findings of anterior MI, inferior MI, lateral MI,
normal ECG, ventricular fibrillation, supraventricular
tachycardia, ventricular tachycardia, parasitical ECG,
atrial fibrillation, AV complete block, right bundle
branch block, and left ventricle hypertrophy were
prepared by our department. Participation was set
on a volunteering basis, and individuals who did not
want to participate were excluded. Since paramedics,
EMTs and nurses working in central and district 112
stations of Sivas were included on a volunteering
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basis, there was no need for sampling and sample
size determination. The statistics were conducted by
a reviewer and were controlled by the Department
of Biostatistics at the Cumhuriyet University. In this
study, every staff member (paramedics, nurses, and
EMTs) were asked to participate in the survey. The
questionnaire was conducted in a face-to-face setting
and the participants answered the questions by writing
their answers down. The answers have been evaluated
by an Assoc. Prof. from the Department of Cardiology.
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Table 1: Electrocardiogram Assessment Results
ECG TYPE
Anterior STEMI
İnferior STEMI
Lateral STEMI
Normal ECG

Statistical Methods

Responses

N(%)

Correct

150(84,3%)

İncorrect

28(15,7%)

Correct

160(89,9%)

İncorrect

18(10,1%)

Correct

138(77,5%)

İncorrect

40(22,5%)

Correct

114(64,0%)

İncorrect

64(36,0%)

The data of our study were registered to the SPSS
23 software, and in the data evaluation, frequency
analysis was conducted, using chi-square in 2x2 layouts
and multiple layouts. A confidence interval was set at
95%, and a p-value < 0.05 was considered statistically
significant.

Ventricular
Fibrillation

Correct

50(28,1%)

İncorrect

128(71,9%)

Supraventricular
Tachycardia

Correct

102(57,3%)

İncorrect

76(42,7%)

Ventricular
Tachycardia

Correct

31(17,4%)

İncorrect

147(82,6%)

Results

Artifical ECG

Correct

24(13,5%)

İncorrect

154(86,5%)

Correct

60(33,7%)

İncorrect

118(66,3%)

3 Degree AV
Complete Block

Correct

74(41,6%)

İncorrect

104(58,4%)

Right Bundle
Branch Block

Correct

10(5,6%)

İncorrect

168(94,4%)

Left Ventricular
Hypertrophy

Correct

32(18,0%)

İncorrect

146(82,0%)

A total of 178 healthcare professionals working in
ambulances in the centre and districts of Sivas were
included in the study. Of these, 148 (83.1%) were
aged between 20-30 years and 30% (16.9%) were
aged between 30-40 years. According to their years
in working, 142 (79.8%) of them have been serving
for 1-6 years and 36 (20.2%) for 7-12 years. When
investigating their occupation, it was seen that 88
(49.4%) of them were working as emergency medical
technicians, 76 (42.7%) as paramedics and 14 (7.9%)
as nurses. The number of participants with any ECG
education in the recent years was identified as 132
(74.2%). The responses to the ECG images were
assessed as “true” and “false”. The ratios of correct
ECG diagnosis are shown in table 1. It was seen that
the diagnosis rate of inferior MI ECG was the highest
and that the correct diagnosis rate of the mortal VF
rhythm ECG was substantially low. The question of the
ECG of complete AV block was answered correctly by
41.6% (n=74) of the participants. While the recognition
ratio of the right bundle branch block was only 5.6%
(n=10), and 32 (18%) participants answered the left
ventricular hypertrophy question correctly. There
was no significant difference between the two groups
(participants working between 1-6 year or 7-12 years)
in all rhythms (Table 2).

32

Atrial Fibrillation
rd

Again in our evaluations, it was realized that paramedics
were better in diagnosing right bundle branch block
and AV complete block in ECG assessment compared
to EMTs and nurses and that EMTs were better in
diagnosing left ventricular hypertrophy. It was seen
that participants without any course for ECG in the
recent year were more successful in diagnosing SVT
and artificial ECG and that individuals educated in the
recent year were more successful in diagnosing right
bundle branch block (Table3, Table4 ).
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ECG education in the recent last year
ECG Type

Responses

1-6 years

7-12 years

N

%

N

%

Correct

118

(83,10%)

32

(88,90%)

İncorrect

24

(16,90%)

4

(11,10%)

Correct

128

(90,10%)

32

(88,90%)

İncorrect

14

(9,90%)

4

(11,10%)

Correct

106

(74,60%)

30

(83,30%)

İncorrect

34

(23,90%)

6

(16,70%)

Correct

88

(62,00%)

26

(72,20%)

İncorrect

54

(38,00%)

10

(27,80%)

Ventricular
Fibrillation

Correct

42

(29,60%)

8

(22,20%)

İncorrect

100

(70,40%)

28

(77,80%)

Supraventricular Tachycardia

Correct

80

(56,30%)

22

(61,10%)

İncorrect

62

(43,70%)

14

(38,90%)

Correct

23

(16,20%)

8

(22,20%)

İncorrect

119

(83,80%)

28

(77,80%)

Correct

20

(14,10%)

4

(11,10%)

İncorrect

122

(85,90%)

32

(88,90%)

Correct

48

(33,80%)

12

(33,30%)

İncorrect

94

(66,20%)

24

(66,70%)

Correct

56

(39,40%)

18

(50,00%)

İncorrect

86

(60,60%)

18

(50,00%)

Correct

8

(5,60%)

2

(%5,6%)

İncorrect

134

(94,40%)

34

(94,40%)

Correct

22

(15,50%)

10

(27,80%)

İncorrect

120

(84,50%)

26

(72,20%)

Anterior STEMI
Inferior STEMI
Lateral STEMI
Normal ECG

Ventricular Tachycardia
Artificial ECG
Atrial Fibrillation
3rd Degree AV Complete Block
Right Bundle Branch Block
Left Ventricular Hypertrophy

ECG Type

yes

no

%

N

%

Correct

36

(78,26%)

114

(86,36%)

İncorrect

10

(21,74%)

18

(13,64%)

Correct

44

(95,65%)

116

(87,88%)

İncorrect

2

(4,35%)

16

(12,12%)

Correct

38

(82,61%)

98

(74,24%)

İncorrect

8

(17,39%)

32

(24,24%)

Correct

26

(56,52%)

88

(66,67%)

İncorrect

20

(43,48%)

44

(33,33%)

Ventricular
Fibrillation

Correct

12

(26,09%)

38

(28,79%)

İncorrect

34

(73,91%)

94

(71,21%)

Supraventricular Tachycardia

Correct

18

(39,13%)

84

(63,64%)

İncorrect

28

(60,87%)

48

(36,36%)

Correct

6

(13,04%)

25

(18,94%)

İncorrect

40

(86,96%)

107

(81,06%)

Correct

2

(4,35%)

22

(16,67%)

İncorrect

44

(95,65%)

110

(83,33%)

Correct

18

(39,13%)

42

(31,82%)

İncorrect

28

(60,87%)

90

(68,18%)

Correct

16

(34,78%)

58

(43,94%)

İncorrect

30

(65,22%)

74

(56,06%)

Correct

8

(17,39%)

2

(1,52%)

İncorrect

38

(82,61%)

130

(98,48%)

Correct

6

(13,04%)

26

(19,70%)

İncorrect

40

(86,96%)

106

(80,30%)

Inferior STEMI
Lateral STEMI
Normal ECG

Ventricular Tachycardia
Artificial ECG
Atrial Fibrillation
3 Degree AV Complete Block
rd

Right Bundle Branch Block
Left Ventricular Hypertrophy

0,394
0,824
0,48
0,252
0,38
0,605

Table 2: ECG Assessment Results
According to Working Years

0,395
0,641
0,958
0,251
0,985
0,086

Responses ECG education in the recent last year
N

Anterior STEMI

p

p

0,194
0,132
0,423
0,217
0,726
0,004

Table 3: ECG Assessment Results According to Education in the Recent Year

0,364
0,035
0,366
0,278
<0,001
0,312

33

DEMİRTAŞ ve ark.
Ambulansta Çalışan Sağlık Personeli Elektrokardiyogram Bilgi Seviyesi

Bozok Tıp Derg 2019;9(2):30-6
Bozok Med J 2019;9(2):30-6

Table 4: ECG Assessment Results According to Higher Education
Higher Education
ECG Type

Emergency medial
tecnician

Responses

Paramedic

Nurse

N

%

N

%

N

%

Correct

76

(86,40%)

76

(81,60%)

12

(85,70%)

İncorrect

12

(13,60%)

12

(18,40%)

2

(14,30%)

Correct

76

(86,40%)

76

(94,70%)

12

(85,70%)

İncorrect

12

(13,60%)

12

(5,30%)

2

(14,30%)

Correct

60

(68,20%)

60

(86,80%)

10

(71,40%)

İncorrect

26

(29,50%)

26

(13,20%)

4

(28,60%)

Correct

54

(61,40%)

54

(65,80%)

10

(71,40%)

İncorrect

34

(38,60%)

34

(34,20%)

4

(28,60%)

Ventricular
Fibrillation

Correct

26

(29,50%)

26

(23,70%)

6

(42,90%)

İncorrect

62

(70,50%)

62

(76,30%)

8

(57,10%)

Supraventricular Tachycardia

Correct

54

(61,40%)

54

(50,00%)

10

(71,40%)

İncorrect

34

(38,60%)

34

(50,00%)

4

(28,60%)

Correct

11

(12,50%)

11

(23,70%)

2

(14,30%)

İncorrect

77

(87,50%)

77

(76,30%)

12

(85,70%)

Correct

14

(15,90%)

14

(10,50%)

2

(14,30%)

İncorrect

74

(84,10%)

74

(89,50%)

12

(85,70%)

Correct

26

(29,50%)

26

(36,80%)

6

(42,90%)

İncorrect

62

(70,50%)

62

(63,20%)

8

(57,10%)

Correct

28

(31,80%)

28

(50,00%)

8

(57,10%)

İncorrect

60

(68,20%)

60

(50,00%)

6

(42,90%)

Correct

2

(2,30%)

2

(10,50%)

0

(0,00%)

İncorrect

86

(97,70%)

86

(89,50%)

14

(100,00%)

Correct

18

(20,50%)

18

(10,50%)

6

(42,90%)

İncorrect

70

(79,50%)

70

(89,50%)

8

(57,10%)

Anterior STEMI
Inferior STEMI
Lateral STEMI
Normal ECG

Ventricular Tachycardia
Artificial ECG
Atrial Fibrillation
3 Degree AV Complete Block
rd

Right Bundle Branch Block
Left Ventricular Hypertrophy

Discussion
During a cardiac problem, lifesaving applications or
resuscitation through cardioversion/defibrillation are
based on the correct diagnosis of the ECG (12), and in
the field, 112 staff members evaluate the ECGs.
In a study by Mechl et al., who investigated the
STEMI diagnosis skills of paramedics, 78% correctly
diagnosed anterior MI, 51% lateral MI and 94% inferior
MI. (11) In a study by Trivedi et al. which included 3
STEMI and 2 non-STEMI cases, 94% of the paramedics
correctly diagnosed the cases, ensuring the activating
of the PTCA team (13). Again, in a study by Sheldon
Cheskes et al., it was shown that paramedics failed
to diagnose a prehospitally recorded single ECG with
STEMI with 20% (14). Abdeljalil Khelassi et al. used a
computer-aided detection of cardiac arrhythmias and
the ECG analysis resulted in correct answers at 97%
for anterior MI and at 95% for inferior MI (15). In our
study, accurate diagnosis rate of anterior MI was 84%,

34

p

0,695
0,179
0,059
0,702
0,311
0,183
0,161
0,6
0,463
0,029
0,046
0,011

inferior MI 89%, and lateral MI 77%. Although it seems
proportionally successful and the studies seem similar,
we consider that a higher level for the vitally important
MI diagnosis should be yielded, especially for the
staff members who work in the field. Moreover, given
the diagnostical challenge of prehospitally recorded
single ECG, the importance of emphasizing the clinical
correlation with ECGs in educations emerges.
Again, in a study by Mechl et al., the diagnosis ratio of
normal ECG was 97-100%, and in a study by Khelassi
et al., it was seen that the diagnosis ratio of normal
ECG in a software was 56% (11,15). Yet, in our study,
this ratio was detected as 64%. The low diagnosis
rate of normal ECG and the accuracy similar to
software level is considerable. Alongside the negative
effect of pathology pursuit with an "if it is asked,
there is a pathology, certainly"-expectation and only
commenting on ECG without a patient, the significance
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of re-education in basic ECG knowledge is accentuated.
Additionally, we suggest that the error rate in normal
and pathological ECG could minimize if specialists
would evaluate the patient's ECG remotely with the
help of developing the technology.
The most significant cause of death in adults is
VF/pulseless VT, which is classified among mortal
rhythms. In these patients, spontaneous recirculation
of the heart is only ensured with early defibrillation.
In a study by Niemann et al., it was found that survival
declines by approximately 7% to 10% for each minute
without defibrillation, while according to the 2015
European Resuscitation guideline, an increase of 5070% in survival was seen in defibrillations made in
3-5 minutes, however, it was found that the survival
decreased at 10-12% for each minute delay (16,17).
In an analysis by Osei-Ampofo et al. that included
two cases, it was suggested that the paramedics
should transfer the patients with acute coronary
syndrome with the defibrillator pads mounted. While
successful defibrillation is achieved after 27 seconds
in VF developing in patients transferred by this way,
defibrillation was obtained after 2 minutes 43 seconds
in patients that were not transferred with the pads-on
protocol (18). In our study, the VF diagnosis rate on
ECG by 112 staff was found as 28%. Although the low
diagnosis rate of VF - a mortal rhythm - by the healthcare
staff that first encounters the patient in the field is
dismal, it is a gain that the necessity of intensifying
educations arose, especially those supported with case
scenarios. In particular, we included noisy display ECGs
in our study. Our aim was to establish the knowledge
of paramedics in this situation, which is commonly
encountered in ECGs recorded in an ambulance due
to the motion. Only 13% of the participants answered
correctly. However, we considered if this low rate
would reoccur on condition that the ECG would be
recorded during patient transport, particularly in
moving ambulances and during shaking. We could find
no study establishing the knowledge of ambulance staff
on noisy display ECGs. Upon this low rate, we assessed
the incorrect answers and found that it was diagnosed
with VT/VF at 12.3%, which need defibrillation for
diagnosis. In our study, it was also found that the rate
of correct interpretation by the paramedics in other

rhythm analyses (SVT, VT, right bundle branch block, left
bundle branch block) was low. In a study by Daudelin et
al., it was demonstrated that in case of the ambulance
staff confirmed the diagnosis of patients with STEMI
earlier, the door-balloon time of the patients decreased
and referral to PTCA increased after education (19). In
our study, it was shown that the profession of the staff,
working experience and status of ECG education in the
recent year was not significantly effective on the ECG
assessment results, suggesting to revise the in-service
training.

Limitations
The most limitation of our study was that we requested
the ambulance staff to assess ECG without any patient
and physical examination. We suggest that clinical
signs and history would contribute positively to the
ECG assessment results.

Conclusion
Patients with acute coronary syndromes can easily
be rescued with quick and correct interventions.
Reduction in time leads to a reduction in myocardial
damage and mortality. Cardiologists may perform
PTCA very well and emergency service specialists may
have a good knowledge on ECG, however; if the case
is delayed, if the correct intervention is not done, if
VF defibrillation is delayed, it may not be possible to
reduce the mortality rate in patients. Inadequate ECG
knowledge of 112 staff working in the field is very
serious and should be emphasized. It is unacceptable
that some life-threatening rhythms are unknown.
The causes of the poor knowledge on rhythms in
which rapid intervention may be vital should be
further investigated and deliberated over and over in
educational programs.
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ORJİNAL ÇALIŞMA

YANIKLI HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE VE NEGATİF
BASINÇLI YARA TEDAVİ SİSTEMİ SONRASI CİLT GREFTİ
OPERASYONLARINDA GREFT KAYIPLARINDAKİ
ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of the Effectiveness on Skin Graft Lost at the
Early Stage and Negavite Pressure Wound Treatment System
Afterward Skin Graft Operations in Burned Patients.
İlteriş Murat EMSEN (0000-0002-8767-4838)

ÖZET
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Plastik Cerrahi Kiniği

Yanık, ilk etapta vücut yüzey alanından temas ve hasar ile başlayıp, daha sonra maruz kalınan
süre ve şiddetine göre ağır hasarlara neden olan insan vücudunu etkileyen hem fizyolojik hem de
psikolojik bir süreçtir. Yanık ve tedavileri üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 2013-2018
yılları arasında hastanemiz yanık ünitesine baş vuran yanıklı hastalar bu çalışmaya dahil edilmiştir.
Erken dönemde yapılan cilt greftleri ve Negatif Basınçlı Yara Tedavi sistemi sonrasında yapılan cilt
grefti ameliyat sonuçlarını karşılaştırdık. Sonuç olarak; hastaların hastanede kalış süreleri, artan ek
tedavi masrafları dikkate alındığında, bunlara ek olarak cilt greft kayıpları da ilave olarak Yıkamalı
Negatif Basınçlı Yara Tedavi protokolü alan hastaların klasik yanık yara bakımı alan hastalara göre
ciddi anlamda daha etkin olduğunu gözlemledik.
Anantar Sözcükler: Fizyolojik; Psikolojik; Greft; Negatif basınçlı yara tedavi sistem; Protokol

ABSTRACT

İlteriş Murat EMSEN, Op. Dr.

Burn, as the first starts via contact. Next, it leads to damage to body surface and area accoring
to exposed time and its intensity. It also effects of involved the human body both a physiologic
and psychologic period. There are may studies on burn and its treatments. Between 2013-2018
year, burned patients who had applied to burn center of our hospital were included to study.
We compared the results of operation effectiveness among the early skin grafting and Negative
pressure wound treatment system. As a result, when we considered the hospitalization time of
the patients , increased expenses of treatments, and skin graft lost, we observed that the results
of patients with Negative pressure wound treatment system were more effective than patients
with performing the skin graft operation in early stage of burn injury.
Key Words: Physiologic; Psychologic; Graft; Negative pressure wound treatment system; Protocol
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GİRİŞ

GEREÇ VE YÖNTEM

Dünyada ve ülkemizde halen daha en büyük sorunlardan
biri olmaya devam eden her türlü yanık olayı ve yanık
sonrası oluşan uzun dönem arazlar ciddi bir yer
oluşturmaktadır. En sık veya en tehlikeli görülen yanık
olayları için ülkemizde halen daha tam bir istatistiksel
veri bulunmamaktadır. En çok yanmaya maruz kalan
yaş grubu, kişilerin mevcut sosyokültürel ve mesleki
durumları, meydana gelen kazalar ülkemiz için bile
bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Yanık olayı
tek bir olgu gibi gözükse de çözümü ise çok yönlü tedavi
ve rehabilitasyonu gerektiren bir durumdur. Yanık olayı
çoğunlukla ilk temas yeri cilt ile başlamakla beraber,
takip eden günlerde cilt altı dokuların hızla tutulup
hızla organizmanın yıkımı ve hatta can kaybına kadar
gidebilmektedir (1). Çalışmamızda sıcak su -kızgın yağ,
termal ( ateş veya alev ) enerji , tandır a düşme, yüksek
gerilim hattına maruz kalan hastaların erken dönem ve
Negatif Basınçlı Yara Tedavi sistemi sonrasında yapılan
cilt grefti ile tedavilerinin etkinliğini hastane kalış
süreleri ve cilt greft kayıplarını karşılaştırarak bunun
sonucunda hangi protokolün hangi hastada, hangi
dönemde ve hangi yanık derecelerinde kullanıldığını
gösteren 5 yıllık bir çalışma takdimini sunmayı
planlamaktayız.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık
Merkezine 2013-2018 yılları arasında baş vuran
toplam 794 yanıklı hasta değerlendirmeye alınmıştır.
10 yaşından küçük çocuk hastalar bu çalışma dışında
bırakılmıştır. Yaş grubu olarak 10 ile 83 yaş arası hastalar
çalışmaya dahil edilmiştir. Yapılan değerlendirme
sonucunda en sık yanık nedenleri sırasıyla: Sıcak su
veya kızgın yağ ile yanan hasta sayısı; 423 ( %53 ), Tandır
a düşerek yanan hasta sayısı; 67 ( % 8 ) ateş veya aleve
maruz kalarak yanan hasta sayısı; 183 ( %23 ), yüksek
gerilim hattına maruz kalarak yanan hasta sayısı 121
( %16 ) olarak kayıt altına alınmıştır. Bu hastaların
sadece yanık yüzdesi % 15 - %45 olan hastalar bu tedavi
protokolüne alınmış olup ( 513 hasta; %64 ) , %15 ve
altı olanlar ise medikal tedavi ve parafin emdirilmiş tül
sargılar ile tedavi edilmişlerdir. İkinci derece derin, 3.
derece ( 322 hasta, %40 ) yanık yüzey genişliklerine
göre erken dönemde ve Negatif Basınçlı Yara Tedavi
sistemi sonrası cilt greftleme yapılmıştır. Bu çalışma
gurubundaki seçilen hastalara sadece " Kısmi kalınlıkta
cilt grefti " uygulaması yapılan hastalar dahil edilmiştir.
Dördüncü derece yanık hastalar ve buna bağlı olarak
komplike olan diğer doku kapama yöntemleri; lokal
veya uzak cilt flepleri, serbest flepler, tam kalınlıkta
cilt greftleri, yanık sonrası oluşan kontraktürler gibi
işlemler çalışmaya dahil edilmemiştir.

Yanık derecelendirmesi
1. Derece yanıklar: Bu tür yanıklarda cildin sadece
epidermis tabaksı hasar görmüş olup genelde 1
hafta içinde yara bakımını takiben problemsiz olarak
iyileşirler. Bu yanıklarda ağrı mevcuttur.
2. Derece yanıklar: Bu tür yanıklarda ise epidermisin
tamamı ve dermisin ise bir kısmı yanmış olmakla
beraber genelde 2 alt gruba ayrılabilirler: 2. Derece
yüzeyel yanıklar; epidermis ve yüzeyel dermis
etkilenmiştir. 2. Derece derin yanıklar: epidermis ve
derin dermis tutulmakla beraber her 2 alt grupta da
ağrı reseptörleri harap olmadığından ağrı mevcuttur.
İyileşme ise 15-21 gün arasında olmaktadır.
3. Derece yanıklar: Epidermis, tüm dermis, cilt altı yağ
dokuları tam kat olarak yanmış olup ağrı reseptörleri
de harap olduğundan ağrı hissi yoktur.
4. Derece yanıklar: Üçüncü derece de tutulan dokulara
ilaveten kas ve kemik dokularda yanmış olup, derinlik
ve tutulan alanın genişliğinde çok önem arz etmektedir.
Bu tür yanıklar eğer geniş alanlarda olmuş ise mortalite
oldukça yüksek seyredebilmektedir (2,3).
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Tedavi Protokolü
İkinci derece derin ve 3. derece yanıklı hastalara
erken dönemde cilt grefti ile kapama protokolü:
İlk aşamada yanıklı hastanın vital bulguları stabil
edildikten sonraki 24 saat sonra ilk pansuman açılıp
yara bakımı değerlendirildi. Eskar dokusu veya yabancı
maddeler makroskopik olarak yanık alanda olmayan
322 hastanın 98 inde ( %30 ) müteakip aşamada
mevcut yanıklı alandan, hem yara hem de doku
kültürü alındı. Yara ve doku kültür sonucu negatif gelen
hastalarda gerekli konsültasyonlar yapıldıktan sora;
kronik hastalık, doğumsal kalp veya böbrek bozukluğu
gibi anamnezlerinde ilave sorunu olmayan hastalar
ameliyat protokolüne alındı. Kısmi kalınlıkta cilt grefti
ile ( Yanık alan yüzeyine uygun boyut ve sayıda olmak
üzere ) yanık sonrası oluşan doku defektleri için ilk yatış
tarihlerinden sonraki 5. günde ameliyatları yapıldı.
Sonraki pansumanlarda ise gün aşırı olarak greftli
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alanlar için parafin emdirilmiş tül sargılar kullanıldı.
Grup 1 A Yanık olan alanda eskar ve/veya yabancı
madde olan 72 hastada ( %22), gerekli debridman ve
yara bakımı yapıldıktan sonra yara ve doku kültürü
alındı. Negatif olarak rapor edilen hastalar tekrar
optimal şartlar ( 14 ile 28 gün ) sağlanınca ameliyat
protokolüne alındı. Kısmi kalınlıkta cilt grefti ile yanık
sonrası oluşan doku defektleri için ameliyatları yapıldı.
Hastaların greft öncesi pansumanlarında antiobiotik
ihtiva eden gümüş sülfadiyazin, mupirosin, nitrofurazon
merhemler ile parafin emdirilmiş tül sargılar kullanıldı.
Grup 1 B. Yara kültüründe üreme olan, yanık olan
alandan makroskopik olarak akıntısı olan 152 hastada
( %48 ) ise günde 2 kez efektif yara pansumanı, kültür
sonucuna göre intravenöz antibiotik kullanımı ( 10 gün
süre ile ) ve beraberinde antiobiotik ihtiva eden gümüş
sülfadiyazin, mupirosin, nitrofurazon merhemler ile
parafin emdirilmiş tül sargılar kullanıldı. Sonrasında
tekrar yara ve doku kültürü alındı. Sonuç negatif
olarak rapor edildikten sonra bu gruptaki hastalar
optimal şartlar sağlandığında ( 21 ile 54 gün ) ameliyat
protokolüne alındı. Kısmi kalınlıkta cilt grefti ile yanık
sonrası oluşan doku defektleri için ameliyatları yapıldı.
Sonraki pansumanlarda ise gün aşırı olarak greftli
alanlar için parafin emdirilmiş tül sargılar kullanıldı.
Grup 2 A. İkinci derece derin ve 3. derece yanıklı
hastalara erken dönemde cilt grefti ile kapama
protoklü: İlk aşamada yanıklı hastanın vital bulguları
stabil edildikten sonraki 24 saat sonra ilk pansuman
açılıp yara bakımı değerlendirildi. Eskar dokusu veya
yabancı maddeler makroskopik olarak yanık alanda
olan 192 hastanın 135 inde ( %70 ) ilk aşamada gerekli
debridman ve yara bakımı yapıldıktan sonra hastaya
Negatif Basınçlı Yara Tedavi sistemi kuruldu. Yıkamalı
olan bu sistem, gün aşırı açılıp yara ve doku kültür
alındı. Hastaların 38 inde ( %28 ) kültür sonuçları
negatif gelmesi üzerine optimal şartlar ( 9 ile 18 gün )
sağlanınca ameliyat protokolüne alındı. Kısmi kalınlıkta
cilt grefti ile yanık sonrası oluşan doku defektleri için
ameliyatları yapıldı. Gün aşırı olarak greftli alanlar için
parafin emdirilmiş tül sargılar kullanıldı.
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ve doku kültürü alındı. Sonuç negatif olarak rapor
edildikten sonra bu gruptaki hastalar optimal şartlar
sağlandığında ( 14 ile 31 gün arasında değişen süre
aralığında ) ameliyat protokolüne alındı. Kısmi kalınlıkta
cilt grefti ile yanık sonrası oluşan doku defektleri için
ameliyatları yapıldı. Takip eden pansumanlarda ise
gün aşırı olarak greftli alanlar için parafin emdirilmiş tül
sargılar kullanıldı.

SONUÇ
Grup 1A da bulunan 72 hastanın yapılan ilk ameliyat
sonrası 4. günde açılan ilk pansumanlarında cilt
greft kayıp oranı %19 ( Tutmayan cilt greft alanları
ölçülerek kayıt edilmiştir ) olarak tespit edilmiştir.
Takip eden günlerde 2. kez tekrar kısmi kalınlıkta cilt
grefti uygulaması yapılmış olup ilerleyen dönemde
herhangi bir sorun oluşmamıştır. Grup 1B de bulunan
152 hastanın yapılan tedavi protokolü sonrası kısmi
kalınlıktaki cilt grefti uygulaması sonrası 4. gün açılan
pansumanında ise bu oran %26 olarak tespit edildi. (
Tablo 1 )
Grup 2A da belirtilen 192 hastaya tedavi protokolü
olarak; Negatif Basınçlı Yara Tedavi sistemi ( KCI in V.A.C
sistemi ) kurulduktan sonra kısmi kalınlıktaki cilt grefti
uygulaması sonrası 4. gün açılan pansumanında ise bu
oran %11 olarak tespit edildi. Takip eden günlerde 2. kez
tekrar kısmi kalınlıkta cilt grefti uygulaması yapılmış olup
ilerleyen dönemde herhangi bir sorun oluşmamıştır.
Grup 2B de bulunan 97 hastaya tedavi protokolü
olarak; Negatif Basınçlı Yara Tedavi sistemi kurulduktan
sonra kısmi kalınlıktaki cilt grefti uygulaması sonrası 4.
gün açılan pansumanında ise bu oran %17 olarak tespit
edildi. Takip eden günlerde 2. kez tekrar kısmi kalınlıkta
cilt grefti uygulaması yapılmış olup ilerleyen dönemde
herhangi bir sorun oluşmamıştır. ( Tablo 2 )

Grup 2 B. Yara kültüründe üreme olan, yanık olan
alandan makroskopik olarak akıntısı olan 97 hastada
( %72) kültür sonucuna göre intravenöz antibiotik
kullanımı ( 10 gün süre ile ) sonrasında tekrar yara
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Tablo 1. Grup 1 deki Hastaların Dağılımı
Alt
Grup

Hasta
Sayısı

Greft Kaybı
Alanı (cm2
olarak)

Hastanede
Kalma
Süresi

Medikal Tedavi
Süresi
(IV Antibiotik)

Yara Bakımı Süresi
(Yattığı tüm Süre
Boyunca)

Ameliyat Sonrası Komplikasyon
Hastanede Kalma (Sepsis, Donor
Süresi
alan enfeksiyonu,
uzuv kaybı)

Grup
1A

72

9-11 cm2
( %19)

14-28 gün

Kullanılmadı

2-40 gün

10-25 gün

Gözlemlenmedi

Grup
1B

152

11-16 cm2
( %26)

21-54 gün

Kullanıldı
(10 gün)

2-51 gün

11-38 gün

Gözlemlenmedi

IV: İntra venöz.
Tablo 2. Grup 2 deki Hastaların Dağılımı
Alt
Grup

Hasta
Sayısı

Greft
Kaybı
Alanı
(cm2
olarak)

Hastanede
Kalma
Süresi

Medikal
Tedavi Süresi
(IV Antibiotik)

Negatif
Basınçlı Yara
Tedavi
uygulama
Süresi

Yara
Bakımı
Süresi
(Yattığı
tüm Süre
Boyunca)

Ameliyat
Sonrası
Hastanede
Kalma
Süresi

Komplikasyon
(Sepsis, Donor
alan
enfeksiyonu,
uzuv kaybı )

Grup
2A

192

5-9 cm2 (
%11)

21-54 gün

10 Gün

6-18 gün

2-26 gün

8-16 gün

Gözlemlenmedi

Grup
2B

97

7-13 cm2 ( 14-31 Gün
%17)

10 Gün

8-22 gün

2-30 gün

10-19 gün

Gözlemlenmedi

IV: İntra venöz.

TARTIŞMA
Yanık ve yanma sonucu yaralanmalar her ne kadar
küçük bir alanda bile olsa, fonksiyonel kaybı yanında
oluşan psikolojik travmaları da hastaları en çok
etkileyen durumların başında gelmektedir. İlk 48 saat
içinde yanığa yönelik acil yöntemler uygulandıktan
sonra hastanın vital fonksiyonları koruma altına alınır
ve bundan sonraki aşama olan; yanık yarasının medikal
veya cerrahi tedavisine geçilir (4,5). Yanık yaraları
için dünya literatüründe bir çok yara bakım ürünleri
bulunmaktadır. Bunlar kısaca; hidrojel ihtiva eden
ürünler (6), biobrane, actiocoat, opticell (7), chitosan
kaynaklı yara bakım ürünleri (8) gibi sayılabilir. Yanık
sonrası oluşan her türlü doku kaybında altın kural: en
erken dönemde optimal şartlar oluştuğunda defekt
olan alanı cilt greftleri ile kapatmaktır. Aksi takdirde
kötü bir skar dokusu ile iyileşme kaçınılmaz olmaktadır.
Çalışmamızda ise; 2. derece derin , yara üzerinde yabacı
madde ve/ veya eskar olan fakat enfekte olmayan ve
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enfekte olan yanık sonrası oluşan doku defektlerinde
kısmi kalınlıkta cilt greftleri ile kapama işlemleri ile; yine
2. derece derin yanık yarasına eskar ve/veya yabancı
madde olan hastaların antiobiotik ihtiva eden gümüş
sülfadiyazin, mupirosin, nitrofurazon merhemler ile
parafin emdirilmiş tül sargılar kullanılarak bunun
sonrasında yapılan cilt greftleme işlemi sonrasında
oluşan cilt kayıpları ile Yıkamalı Negativ Basınçlı Yara
Tedavi protoklü sonrasında yapılan cilt greftleme
işlemleri ve sonrasında oluşan cilt greft kayıplarını
karşılaştırdık. Sonuç olarak her bir yanık yarası için
kullanılan antiobiotikli merhem ve parafin emdirilmiş
tül sargılar tedavisi sonrası uygulanan cilt greftleme
işlemleri ile Yıkamalı Negativ Basınçlı Yara Tedavi
protokolü ile yapılan cilt greftleme işlemi sonrasındaki
cilt greft kayıpları arasında ciddi anlamda fark
olduğunu gördük. Enfekte olmayan yanıklarda ki cilt
greftleme sonrasında görülen greft kaybı oranının %19
olduğu; enfekte olan yanıklardaki bu kayıp oranın ise
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%26 ya çıktığını tespit ettik. Yıkamalı Negativ Basınçlı
Yara Tedavi protoklü sonrasında eskar ve yabancı
madde olup enfekte olmayan vakalardaki cilt greft
kayıplarının %11 olduğunu; enfekte olup optimal
şartlar sağlandıktan sora yapılan cilt greft operasyon
sonrasındaki cilt greft kayıplarının ise %17 olduğunu
tespit ettik. Bununla beraber diğer önemli olan bir
faktörde hastaların hastanede yatış süresini Yıkamalı
Negativ Basınçlı Yara Tedavi protoklü alan hastalarda
önemli ölçüde kısaldığını gözlemledik. Gerek tedavi
maliyetleri açısından gerekse hastanede kalış süresinin
uzaması ile artan ek tedavi masrafları dikkate
alındığında, bunlara ek olarak cilt greft kayıpları da ilave
olarak eklersek, Yıkamalı Negativ Basınçlı Yara Tedavi
protokolü alan hastaların klasik yanık yara bakımı alan
hastalara önemli ölçüde üstünlüğünü gözlemledik.
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TÜRK GEBE POPÜLASYONUNDA 1.2.3.
TRİMESTER’DEKİ VIT B12, FOLAT VE HOMOSİSTEİN
DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Vitamin B12, Folate and Homocystein Status in Turkish
Pregnant Women for each Trimester
Pınar CALIŞ (0000-0001-9334-1987), Gizem IŞIK (0000-0001-8810-3781),
Deniz KARCAALTINCABA (0000-0001-5276-9303)

ÖZET
Department of Obstetrics and
Gynecology, Gazi University Faculty
of Medicine, Ankara, TURKEY.

Amaç: Vitamin B12 ve folat, hücre büyümesi ve farklılaşması için esansiyel mikronutrientlerdir. Bu kesitsel
çalışmadaki amacımız, vitamin desteği almayan sağlıklı Türk gebe kadınlardaki vitamin B12 ve folat ortalamalarını ve eksiklik prevelanslarını tespit etmektir.
Method: Bu prospektif kesitsel çalışma Ocak 2016- Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Birinci
trimesterdeki, vitamin desteği almayan, tekil gebelikler çalışmaya dahil edilmiştir. 10-14, 20-24 ve son olarak 30-34 gestasyonel haftalarda kan örnekleri hastalardan toplanmış ve vitamin B12, folat ve homosistein
seviyeleri hesaplanmıştır.
Sonuç: Vitamin B12 eksikliği (B12<126.5 pg/mL), birinci trimesterde %2.44, ikinci trimesterde %2.41 ve
üçüncü trimesterde %2.27 gebede tespit edilmiştir. Folat ve homosistein seviyelerinde ikinci trimesterde ilk
trimestere göre istatistiki olarak anlamlı düşüş saptanmıştır (p<0.001).
Tartışma: Homosistein seviyesi üçüncü trimesterde ilk trimesterle benzer olmasına rağmen, ikinci trimester
göre hafif bir artış göstermiştir. Sonuç olarak, vitamin desteği bulunmamasına rağmen Türkiye’de yeni sağlık
sistemi politikası ile Vitamin B12 ve folat eksikliği diğer ülkeler ile kıyasla belirgin az olarak bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Vitamin B12; Folat; Homosistein; Eksiklik oranı
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Objective: Vitamin B12 (cobalamin) and folate are essential micronutrient for cellular growth and
differentiation. In current sequential study, our aim is to determine the mean B12 and folate levels and
prevalence of B12 and folate deficiency at each trimester in Turkish healthy pregnant women who did not
use any supplementation.
Method: A prospective cross-sectional study was conducted between January-2016 and May-2017.
Singleton pregnancies in the first trimester, not using any vitamin supplementation were included. Blood
samples were collected at 10-14, 20-24 and at last 30-34 gestational weeks and vitamin B12, folate and
homocystein levels were calculated.
Results: In first trimester, we found out that 2.44%, in second trimester 2.41% and in third trimester 2.27%
of patients had vitamin B12 deficiency (B12<126.5 pg/mL). There was statistically significant decrease in
folate and homocystein levels in the second trimester compare to first trimester (p<0.001).
Conclusion: The homocysteine level was found similar in the third compared to first trimester with a gradual
increase from the second trimester value, this could be explained with the decrease in the B12 level in the
third trimester. By the way, deficiency rates for B12 and folate were rare in Turkey after new health policy
compared to other countries even without supplementation.
Keywords: Vitamin B12; Folate; Homocystein; Deficiency rate
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INTRODUCTION
Vitamin B12 (cobalamin) is essential micronutrient
for cellular growth and differentiation. With folic acid,
B12 is fundamental for DNA, RNA, protein and lipid
synthesis known as one carbon metabolism (1, 2).
In this manner, vitamin B12 and folate are required
cofactors for converting homocystein to methionine
thus neurotransmitter and phospholipid synthesis.
The main causes for Vitamin B12 deficiency are
malabsorption and malnutrition (3) and this leads to
anemia, cognitive dysfunction and dementia (4, 5). In
addition to that, in pregnant women B12 is essential
for embryogenesis and placental development. Both
low B12 and folate concentrations are related to
neural tube defects (6), spontaneous abortion (6),
preeclampsia (7, 8) and preterm birth (9) because of
elevated homocystein levels. In recent studies (10,
11), because B12 is assigned in lipid metabolism,
the deficiency of B12 resulted in maternal adiposity,
maternal and offspring insulin resistance. Although
some studies in literature showed the relationship
between B12 deficiency and low birth weight (12), this
is equivocal (13, 14).
The prevalence of vitamin B12 deficiency is 1.4% all in
anemic individuals and 18% in macrocitic anemia (15).
With increasing age, the deficiency prevalence also
increases. Apart from that, in pregnant women, the
B12 deficiency prevalence is much more higher than
the normal population. In a recent systematic review,
B12 deficiency among pregnant women across the
world was 20-30% (16).
In the current sequential study, our aim is to determine
the mean B12 and folate levels in healthy pregnant
population and prevalence of B12 and folate deficiency
at first, second and third trimester in Turkish healthy
pregnant women who did not use any supplementation.

MATERIAL AND METHODS
Study Population
This prospective cross-sectional study was conducted
in Gazi University Faculty of Medicine, Department
of Obstetrics and Gynecology, between January-2016
and May-2017. All healthy pregnant women were
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questioned for the following inclusion criterion: (1)
female age 18 – 45, (2) singleton pregnancy in the first
trimester, (3) not using any vitamin supplementation.
Multiple pregnancies, pregnancies with obstetric
complications such as hypertensive disorder and
gestational diabetes and with maternal diseases
(especially diseases cause malabsorption like Crohn
disease ) and tobacco smoking were excluded
from the study. All pregnant women used folic acid
supplementation in first trimester. With pregnancies
who had B12 deficiency (B12<126.5 pg/mL) at the first,
second or the third trimester, the trimester specific
deficiency prevalence was calculated and after, those
patients were also excluded from the study during
follow up. All the patients in the study had same
dietary information to maximize B12 and folate intake
and absorption. Approval from institutional review
board from Gazi University Faculty of Medicine was
obtained (Approval No: E-15-558). All participants gave
informed consent before the study began.
Blood Sampling
Blood samples were collected in standard fashion
at first 10-14 gestational weeks, secondly in 20-24
gestational weeks and at last 30-34 gestational weeks.
Blood vitamin B12, folate and homocystein were
analyzed. Vitamin B12 was analyzed with Beckman
Coulter test, DXI800. B12 deficiency was accepted as
<126.5 g/d. Blood was collected and analyzed with
method of direct chemiluminescence (ADVIA Centaur
equipment, Siemens). All participants in this study had
non-fasting blood samples.
Statistical Analysis
Statistical analyses were performed by SPSS v21.0
(IBM SPSS Inc., Chicago, IL) and p < 0.05 was defined
as significant. Continuous variables were presented as
mean followed by standard deviation and median with
maximum–minimum. The normality of the variables
was tested with Kolmogorov–Smirnov test. For
statistical analysis Kruskal-Wallis and Wilcoxon Signed
Rank Test were used. To determine the deficiency
prevalence of B12, we defined the patients with B12
<126.5pg/mL in each trimester. The 2,5th, 5 th , 10 th
, 90 th , 95 th and 97,5th percentile values of B12 and
folate were also defined for each trimester.
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RESULTS
Of the 221 pregnant women were requested for the
study, 164 were appropriate for the final evaluation
according to inclusion and exclusion criterion. The
mean female age was 32.6±7.6 years. Due to severe
deficiency and missed follow up, in total of 40 patients
(4 had B12< 126.5 pg/mL and 37 missed follow up or
had obstetric complications) in the 20-24 gestational
week and 36 patients (36 missed follow up or had
obstetric complications) in 30-34 gestational week
were excluded.
In first trimester, we found out that 2.44% (4/164) of
patients had B12<126.5 pg/mL (who were excluded
from the study at the beginning). In second trimester
2.41% of patients (3/124) and in third trimester 2.27%
of patients (2/88) had B12<126.5 pg/mL. The mean
value of B12 in the first, second and third trimester
was 325.43, 261.50 and 215.33 pg/mL, respectively.
They were statistical significantly different (p<0.001).
The mean values for folate and homocystein for each

trimester were 26.0/ 15.70/ 12.40 ng/L and 8.44/ 5.98/
7.42 umol/L, respectively. When the subgroup analysis
was performed, median and maximum- minimum
values were given in Table 1. There was statistically
significant decrease in folate and homocystein levels
in the second trimester compare to first trimester
(p<0.001). In addition to that, the B12 and folate
levels were decreased in the third trimester compare
to first trimester (p<0.001, p=0.01, respectively),
but homocystein stayed comparable (p=0.169). On
the other hand, the difference in the B12 and folate
levels between second and third trimesters were not
statistically significant (p=0.105, p=0.5, respectively).
There was an increase in the homocystein level in the
third trimester compare to second trimester but it was
not statistically significant (p=0.6).
The 2,5th ,5th , 10th , 90th , 95th and 97,5th percentile
values of Vitamin B12 and folate for each trimester was
shown in Table 2.

Table 1 Mean and median values for B12, folate and homocystein in first, second and third trimester and their p values.
1st Trimester

Vit B12 (pg/mL)

Folate
(ng/mL)

Homocystein
(umol/L)

2nd Trimester

p

Median
(min-max)

Mean±SD

Median
(min-max)

Mean±SD

Median
(min-max)

325,4±
138,4

287,2
(22.0-1080.0)

261,5± 86,9

242,0
(45.9-503.8)

215,3±72,8

196,7
(105.3400.0)

26,0± 28,0

17,48
(5.4-224.0)

15,7± 10,6

12,24
(4.7-59.0)

12,4±0,8

8,0
(1.0-22.0)

5,9 ± 3,1

5,0
(2.0-18.0)

7,4±5,5

8,4± 3,8

a Comparison of first and second trimester
b Comparison of first and third trimester
c Comparison of second and third trimester
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3rd Trimester

Mean±SD

11,90
(2.4-20.0)

5,0
(3.0-23.0)

0.00
0.00a
0.00b
0.105c
0.00
0.01a
0.01b
0.5c
0.00
0.000a
0.169b
0.6c
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Table 2: Percentiles of vitamin B12 and Folate values in each trimester
1st Trimester

2nd Trimester

3rd Trimester

Percentiles

B12

Folate

B12

Folate

B12

Folate

2,5

142,5

6,5

90,8

5,3

107,2

2,4

5

176,2

7,0

150,0

6,0

118,0

4,2

10

202,0

8,7

168,0

7,3

130,2

6,3

50

286,0

17,5

241,1

12,1

196,2

11,7

90

473,4

49,3

384,4

20,0

310,1

19,6

95

555,8

57,1

430,0

44,0

336,8

19,8

97,5

604,0

85,4

456,4

48,7

393,0

19,9

DISCUSSION
Vitamin B12 and folate are essential micronutrients
both for fetal development and maternal health in
pregnancy. Although in neither guidelines screening
of these micronutrients in pregnancy have not been
recommended, deficiency of them could cause severe
structural anomalies like neural tube defect. In this
manner, levels of these vitamins were important
and folic acid supplementation routinely suggested
preconceptional and in first trimester strongly (17).
Our aim in this study was to find vitamin B12 deficiency
prevalence for trimesters in Turkish healthy pregnant
population. For this reason, only the healthy pregnant
women without any vitamin supplementation were
included in the study. In literature, B12 deficiency was
higher in pregnant women than non-pregnant healthy
population (%30 vs 1.4). This could be because of
dilution (increase in plasma volume) in pregnancy or
increase in usage. This deficiency rates are strongly
related with nutrition so the rates were vary between
countries. Some second trimester B12 deficiency rates
in India (16), Venezuela(18) and South Korea(19) were
64%, 59% and 46%, respectively. In addition to that, in
Colombia (20), Argentina (21) and United Kingdom (22)
deficiency rates were 30%, 49% and 20%, respectively.
In current study, our deficiency rates (2.41%) were
lower than literature, this could be occurred because of
all pregnant women in current study were healthy and
had dietary advise at the beginning of the pregnancy
for supplying adequate vitamin B12 and folate.

B12 deficiency were determined as 221, 146 and 150
pg/dl. When we calculate 10th percentile values for
each trimester in the current study, they were 202, 168
and 130 pg/dl for the first, second and third trimester
respectively. However, in this study the threshold were
accepted as 126.5 pg/dl because of technical kit. This
could be one of the reason for our low prevalence in
vitamin B12 deficiency.
In past years there were prevalence studies for B12
in Turkish pregnant women. According to Halicioglu
et al in 2012 (23), the deficiency rate was 47.6% and
according to Balcı et al in 2014 (24), the deficiency rate
was 70.8%. The decline in deficiency rate in Turkey
could because the change in health policy. Since past
three years, all non-pregnant individuals have been
screened for B12 deficiency and treated according to
the results. By this way, the population deficiency rates
were declined abruptly. Our first trimester deficiency
rate was only 2.44% which showed adequate B12
intake prior to pregnancy.
The mean level of vitamin B12 was highest in the first
trimester. B12 values decreased gradually between
10-14 / 20-24 and 30-34 gestational weeks (Figure 1).
There was statistically significant decrease in B12 levels
in the second trimester compare to first trimester. The
main reason for the difference could be dilution in
pregnancy.

In addition to that, in other studies threshold values for
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Figure 1: Mean values of Vitamin B12, folate and homocystein values from first to third trimester

There is inverse relationship between homocysteine
and Vitamin B12- folate values and the harmful
hyperhomocysteinemia is mostly due to deficiency
of vitamin B12 and folate (25). We found both
homocysteine and B12 levels decreased in the second
trimester compared to first trimester, this could be due
to physiological hemodilution. The homocysteine level
was found similar in the third trimester compared to
first trimester with a gradual increase from the second
trimester value, this could be explained with the
decrease in the B12 level in the third trimester.
The strongest part of our study was the selected healthy
population did not use any vitamin supplementation
during pregnancy that could change the B12 and
folate levels. Another valuable part of the study was,
this was the first prospective study in Turkey that the
same population was followed up till birth. The study
population could represent the Turkish population
thus our clinic is a reference hospital in Turkey and had
several patients from different sides of the country.
In conclusion, this is a pioneer study to determine the
deficiency rates for B12 and folate during pregnancy
and its effects on homocystein without using any
vitamin supplementation. Our study showed that
the deficiency rates for B12 and folate were rare in
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Turkey compared to other countries even without
supplementation. Although B12 and folate stayed in
normal range, non-significant decreases caused nonsignificant increase in homocystein level. By this way,
giving routine supplementation especially for B12 was
redundant. Pregnancy outcomes according to B12 and
folate levels should be investigated in order to reach to
more informative conclusions.
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Amaç: Bilgisayarlı Tomografi malign hastalıkların tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan görüntüleme
yöntemidir. Kolon kanserinde metastatik lenf nodu varlığı prognozu belirlemede önemli kriterlerdendir. Biz
bu çalışmada kolon kanseri saptanan hastalarda; tomografik bulgularla, patoloji raporlarını karşılaştırmayı
amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda; Nisan 2015 ile Nisan 2016 tarihleri arasında kolon kanseri tanısı ile
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde opere edilen hastaların dosya bilgileri incelendi. Kolon
kanseri nedeniyle genel cerrahi kliniğinde ameliyat edilen hastalardan, ameliyat öncesi tüm abdominal bilgisayarlı tomografi incelemesi yapılan toplam 72 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tomografi ve patoloji
raporları retrospektif olarak incelendi. Bilgisayarlı tomografide görüntülenen lenf nodları (btN) patolojik
lenf nodu (pN) durumu ile karşılaştırıldı. Tomografinin patolojik lenf nodunu saptayabilme oranı araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 72 hastanın 36’sında btN+ saptandı. Patolojik olarak ise toplam 44 hastada pN+
olduğu görüldü. btN+ 36 hastanın 28’inde pN+ olduğu gözlendi. btN- 36 hastanın ise 16’sında pN+ olduğu
saptandı. Bilgisayarlı tomografinin l enf nodu tespitindeki; Duyarlılığı: %64, Özgüllüğü: %71, Pozitif Prediktif
Değeri: %77, Negatif Prediktif Değeri: %55 olarak hesaplandı. Ayrıca pN2 grubunda bilgisayarlı tomografide
lenf nodu saptanma oranının pN1 grubuna göre daha yüksek olduğu saptandı. (p<0.05)
Sonuç: Kolon kanserinin her aşamasında kullanılan bilgisayarlı tomografi bölgesel patolojik lenf nodlarını
saptayabilir. Fakat tomografinin henüz kolon kanserlerinde preop metastatik lenf nodu varlığını saptamada
yetersiz olduğu görüldü. Benzer çalışmalar sayesinde kolon kanserlerinde yeni tedavi modaliteleri geliştirilebileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Sözcükler: Kolon kanseri; Bilgisayarlı tomografi; Lenf nodu

ABSTRACT
Aim: Computed tomography is a common imaging method for the diagnosis and treatment of malignant
diseases. The presence of metastatic lymph nodes are important criterion in determining the prognosis of
colon cancer. In this study, we aim to compare tomographic findings and pathology reports in patients with
colon cancer.
Material and methods: In our study; the documents of patients examined who had surgery for colon
cancer in Ankara Atatürk Training and Research Hospital between April 2015 and April 2016. Totally 72
patients included to study who underwent surgery in the general surgery clinic for colon cancer. Patient’s
tomography and pathology reports were retrospectively analyzed. Lymph nodes on computed tomography
(btN) were compared with pathological lymph node (pN) status. Pathologic lymph node detection rate of
tomography was investigated.
Results: btN+ was detected in 36 of 72 patients included in the study. A total of 44 patients were
pathologically pN+. Of the 36 patients with btN+, 28 were observed pN+. In the btN-36 patients, 16 were
detected pN+. Computed tomography in the detection of lymph nodes; Sensitivity: %64, Specificity: %71,
Positive Predictive Value: %77, Negative Predictive Value: %55. In addition, lymph node detection rate of
tomography in the pN2 group was higher than pN1 group. (p<0.05)
Conclusion: Computed tomography which is used in all stages of colon cancer can detect regional
pathological lymph nodes. But tomography was found to be insufficient in detecting preoperative metastatic
lymph nodes in colon cancers. We believe that new treatment modalities can be developed in colon cancer
with similar studies.
Keywords: Colon cancer; Computed tomography; Lymph node
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GİRİŞ

SONUÇLAR

Kolorektal kanserler, dünyada olduğu gibi ülkemizde
de sık görülmektedir. Ülkemizde erkeklerde en sık
4. kadınlarda ise 3. sırada görülen kanser tipidir (1).
Bilgisayarlı tomografi kolon kanserlerinin yaygınlığını
tespit etmekte sık kullanılan görüntüleme yöntemidir.
Diğer taraftan yapılan çalışmalarda karaciğer
metastazının dahi tespitinde %75 gibi sınırlı bir
duyarlılığa sahip olduğu gözlenmektedir (2). Bölgesel
lenf nodu metastazı kolon kanserlerinde prognozu
belirlemede önemli parametrelerdendir. Bilgisayarlı
tomografi ile lenf nodlarının tespiti mümkün olmakla
birlikte duyarlılığının %13-92 gibi geniş bir yelpazede
olduğu görülmektedir (3,4). On dokuz çalışmanın
yer aldığı meta analizde bilgisayarlı tomografinin
tümör invazyon derinliğine (T) nispeten lenf nodu
pozitifliğini (btN) belirlemede daha az duyarlı olduğu
belirtilmiştir (5). Gelişen teknoloji ve daha büyük hasta
grupları ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Biz bu
çalışmamızda bilgisayarlı tomografinin metastatik lenf
nodu tespitindeki rolünü araştırdık.

Yaşları 34 ile 84 arasında değişen 48’i erkek 72 hastanın
ortalama yaşı 63.3’dür. Hastalar tümörün yerleşim
yerine göre sınıflandığında, en sık lokalizasyonun
sırasıyla; sigmoid kolon (n:30), çıkan kolon (n:18),
çekum (n:13), inen kolon (n:6) ve transvers kolon
(n:5) yerleşimli olduğu görüldü. Patolojik evreleme
sonuçlarına göre sırasıyla; hastaların 34’ünün (%47.2)
evre-3, 15’inin (%20.8) evre-2, 13’ünün (%18.1) evre 1
ve 10’unun (%13.9) evre-4 olduğu tespit edildi (Tablo 1).

MATERYAL METOD
Bu çalışmaya Nisan 2015 ile Nisan 2016 tarihleri
arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde kolon kanseri tanısıyla opere edilen 72
hasta dahil edildi. Çalışma sonuçlarının doğruluğunu
etkileyebileceği
düşünüldüğünden
neoadjuvan
kemoterapi ya da radyoterapi gibi ek tedavi alan
hastalar çalışmaya alınmadı. Tüm tomografi görüntüleri
aynı radyolog tarafından ve patolojik incelemeler aynı
patolog tarafından incelendi. Bilgisayarlı tomografi
görüntülemeleri non-iyonik iv kontrast madde
verildikten sonra üst ve alt abdomene yönelik 2 mm’lik
kesitler alınarak elde edildi. Daha önceki çalışmalarla
benzer şekilde 5mm ve üstü olan lenf nodları radyolojik
olarak btN+, 5mm altındakiler ise btN- olarak iki gruba
ayrıldı (6,7,8). Patoloji preparatları Hemotoksilen-Eozin
boyası ile incelendi. Lenf nodu sayısına bakılmaksızın
metastatik lenf nodu tespit edilenler pN+, tespit
edilemeyenler ise pN- olarak kabul edildi. Ayrıca lenf
nodu metastazı pozitif olanlar da TNM sınıflamasına
göre pN1 ve pN2 olarak gruplandı. İstatistiksel analiz
için The Statistical Package for Social Scienses (SPSS)
23.0 programı kullanıldı. İki kategorik değişken arasında
anlamlı bir ilişki olup olmadığı ki-kare yöntemiyle
incelendi.

Tablo 1. Hastaların Temel Karakteristik Özellikleri
Hasta sayısı

(N=72)

Yaş

63.3

(34-84 arası)

Cinsiyet (E/K)

48-24

(%66-%34)

Çekum

13

(%18.1)

Çıkan kolon

18

(%25)

Transvers kolon

5

(%6.9)

İnen kolon

6

(%8.3)

Sigmoid kolon

30

(%41.7)

Evre 1

13

(%18.1)

Evre 2

15

(%20.8)

Evre 3

34

(%47.2)

Evre 4

10

(%13.9)

Tümör Lokalizasyonu

Hastalık Evresi

Çalışmadaki hastaların 36’sında btN+ (%50)
saptanırken kalan 36 hastada da btN- tespit edilmiştir.
btN+ hastaların 28’inde (%78) pN+ gözlenirken 8’inde
(%22) patolojik olarak lenf nodu saptanmadı. btN- olan
36 hastanın 16’sında (%45) pN+ iken 20’sinde (%55)
pN- tespit edildi. Hastaların 44’ünde (%61) lenf nodu
metastazı tespit ediliriken kalan 28 (%39) hastada lenf
nodu metastazı tespit edilememiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Bilgisayarlı Tomografi ve Histopatolojik İnceleme
Sonuçlarının Karşılaştırılması
pN+

pN-

btN+

28

8

btN-

16

20

pN+: Patolojik lenf nodu pozitifliği, pN-: Patolojik lenf nodu
negatifliği
btN+: Radyolojik lenf nodu pozitifliği, btN-: Radyolojik lenf nodu
negatifliği
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Histopatolojik incelemede pN+ olan hastalar pN1 ve
pN2 olarak değerlendirildiğinde; pN2 kabul edilen
17 hastanın 16’sında (%94.1) btN+ saptanmıştı, diğer
taraftan pN1 olan 27 hastanın ise 12’sinde (%44.4)
btN+ saptandı. pN2 grubunda tomografide patolojik
lenf nodu saptanma oranının ve gerçek pozitiflik
değerinin diğer gruba göre belirgin derecede yüksek
olduğu gözlendi (p<0.05).
Bilgisayarlı tomografinin histopatolojik lenf nodu
tespitinde; Duyarlılığı: %64, Özgüllüğü: %71, Positif
Prediktif Değeri (PPD):%77 ve Negatif Prediktif Değeri
(NPD): %55 olarak bulundu.

TARTIŞMA
Kolorektal kanserler kansere bağlı ölümlerde 2. Sırada
yer almaktadır (1). Hastalığın prognozu ile evresi
arasında direkt ilişki olması preoperatif görüntüleme
yöntemlerinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.
Lenf nodu durumu hastalığın evresini belirlemede en
önemli parametrelerden biridir. Bu bilgiler ışığında
görüntüleme yöntemleriyle lenf nodu pozitifliği
tespitinin diğer gastrointestinal tümörlerde olduğu
gibi preoperatif tedavinin kolon kanserlerinde de
etkili olabileceğini düşündürmektedir (9,10). Kolon
kanserlerinde tümör derinliği ve uzak metastaz
kadar lenf nodu haritalaması da önemlidir. Bu
çalışmada bilgisayarlı tomografi ile lenf nodu durumu
incelenen vakaların ameliyat sonrası da lenf nodu
tutulumları histopatolojik olarak incelenerek sonuçlar
karşılaştırıldı. Literatürde de görüntüleme yöntemleri
kullanılarak kolorektal kanserlerdeki lenf nodu
mevcudiyeti araştırılmıştır (11,12). Bizim çalışmamızda
ise bilgisayarlı tomografi sonuçları ile histopatolojik
tanılar karşılaştırılarak bilgisayarlı tomografinin etkinliği
değerlendirilmiştir.
Neoadjuvan tedavi gastrointestinal sistem kanserlerine
yaklaşım modalitelerinden biridir. Genel olarak
neoadjuvan tedavi perioperatif tümör dökülmesine
bağlı hastalığın yayılımını minimalize etmenin yanı
sıra gereğinde adjuvan tedaviye destek olarak da
kullanılabilmektedir (13). Diğer taraftan hastaların
preoperatif kemoterapi (KT) rejimlerini postoperatif
dönemdekine göre daha iyi tolere ettikleri göz önünde
bulundurulduğunda, hangi hastaların neoadjuvan
KT’den daha fazla yarar görebileceğini belirlemek için
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nodal tutulum derecesini preoperatif dönemde doğru
belirlemenin önemine vurgu yapılmaktadır (14,15).
Neoadjuvan kemoterapinin uygulanabilmesi tümör
yayılımıyla direkt ilişkilidir. Kolon kanserlerinde
lenf nodu tutulumu hastalığın evrelemesinde
kullanılmaktadır. Şu anda, bilgisayarlı tomografi
taraması, kolon kanserinde neoadjuvan kemoterapinin
klinik çalışmalarına yönelik giriş kriteri olarak Tümör
(T) evresini belirlemek için kullanılmaktadır (15). Bu
çalışmalar LN+ kolon kanserini saptamak ve neoadjuvan
tedaviyi yönlendirmek için standart görüntüleme
yöntemi haline gelmeden önce gerekebilir. Daha önce
rektal tümörlerle ilgili çok sayıda benzer çalışmalar
yapıldığı ve iyi sonuçlar alındığı bilinmektedir (11,15).
Böyle çalışmaların artması ile rektum kanserinde
olduğu gibi tomografinin kolon kanseri için neoadjuvan
kemoterapiye yanıtın değerlendirilmesi amacıyla da
kullanılabileceğini düşünebiliriz.
Daha önceki çalışmalarda bilgisayarlı tomografideki
metastatik lenf nodunu tanımlamak için farklı kriterler
kullanılmıştır. Bu çalışmada 5mm ve üstü lenf nodları
metastatik pozitif kabul edildi. Aynı kriterleri kullanan
Dighe ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada
duyarlılık %64, özgüllük %53 olarak bildirilmişken (16)
çalışmamızda da benzer oranlar tespit edilmiştir.

SONUÇ
Sonuç olarak kolon kanserinde tomografinin
preoperatif dönemde gerçek metastatik lenf nodu
varlığını saptamada yetersiz olduğu görüldü. Fazla
sayıda hasta grubu içeren ve daha kapsamlı benzer
çalışmalar sayesinde kolon kanserlerinde yeni tedavi
modaliteleri geliştirilebileceği kanaatindeyiz.
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Amaç: Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)’da tek gen hastalıkları taraması ile kombine HLA doku tiplemesi tayini Talasemi
Majör gibi yaşamı tehdit eden ve kordon kanı ve /veya kemik iliği nakli ile tam olarak tedavi edilebilen genetik hastalıklara
sahip çocuklar için etkin bir yöntemdir. Bu çalışmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma
Hastanesi Genetik Tanı Merkezi Preimplantasyon Genetik Tanı Laboratuvarında 2014-2017 Mayıs döneminde çalışılan
vakaların verileri sunulmuştur.
Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Tüp Bebek
Merkezinden gelen 6-8 blastomer aşamasındaki 3. Gün embriyolarından alınan biyopsi örneklerinde preimplantasyon
genetik tanı uygulamaları yapılan 91 vakanın genetik analiz sonuçları, mutasyon tipleri, implantasyon ve gebelik başarısı ile
canlı doğum oranları değerlendirildi. Biyopsi örneklerine uygulanan lizis işleminin ardından REPLI-g Advanced DNA Single
Cell Kit (Qiagen, USA) ile Whole Genom Amplification (Biorad T100, USA) gerçekleştirildikten sonra mutasyonu taşıyan
DNA fragmentlerinin ve HBB geni ile ilişkili 11 markırın belirlenebilir seviyeye kadar multiplex Polimeraz Zincir Reaksiyonu
(PZR) ile çoğaltılması yapıldı. Amplifikasyondan sonra DNA, normal DNA fragmentlerini mutasyonu taşıyan fragmentlerden
ayırt etmeye olanak sağlayan mini-sekanslama tekniği ile kapiller elektroforez kullanılarak analiz edildi. Seçilmiş Linked
Markerlar (STR: Short Tandem Repeat/ Kısa tekrar dizileri) mutasyonun tanısı için bir destek oluşturma ve bazı DNA
kontaminasyonlarının belirlenmesi amacıyla kullanıldı. HLA tipleme analizlerinde uyumlu HLA genotiplerinin belirlenmesi
için HLA kompleksi ile ilişkilendirilen 32 markır, multipleks PZR ile çalışılarak DNA fragmentleri kapiller elektroforez
kullanılarak analiz edildi
Bulgular: 86 vaka Beta Talasemi (HBB geni) , bir vaka Orak Hücreli Anemi (HBB geni), bir vaka Blackfan Diamond Anemisi
(RPS19 geni), bir vaka akut lenfoblastik lösemi, bir vaka Ağır Konjental Nötropeni (HAX1 geni) ve bir vaka Fankoni Aplastik
Anemisi (FANCA geni) olmak üzere toplamda 91 vaka çalışıldı. Toplam çalışılan blastomer sayısı 328, transferi yapılan vaka
sayısı 41, gebelik gerçekleşen vaka sayısı 12, gerçekleşen canlı doğum sayısı 8 ve kemik iliği nakil işlemi yapılan vaka sayısı 6
olarak saptandı. Canlı doğumların tümünde gerçekleştirilen ikinci genetik analizde sağlıklı/taşıyıcı gen ve HLA tipinde hasta
kardeş ile tam uyum görüldü.
Sonuç: Sonuçlarımız kemik iliği nakli ile tam kür sağlanan genetik hastalıkların tedavisinde ailede sağlıklı ve HLA uyumlu
çocuk varlığının önemi açısından anlamlıdır. Diğer preimplantasyon genetik test uygulanan hastalıklarla karşılaştırıldığında
transfer edilebilir blastomer bulma oranının düşük olduğu görülmüş ve bunun blastomerde iki farklı genetik seçilim
yapılması gerekliliğinden kaynaklandığı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Preimplantasyon genetik tanı; HLA uyumu; Tek gen hastalığı; Multipleks polimeraz zincir reaksiyonu;
Kısa tekrar dizileri markırı; DNA sekans analizi

ABSTRACT

Purpose: Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) of single gene disorders combined with HLA typing is an effective
method for life-threatening genetic diseases such as Beta thalassemia major which can be treated with bone marrow
transplantation. The aim of this study is to present the data of the cases evaluated between May 2014-May 2017 in the PGD
Laboratory of Genetic Diagnosis Center, Dışkapı Yıldırım Beyazıt and Research Hospital, Health Sciences Faculty.
Material and Methods: We evaluated the results of genetic analysis, the success of implantation and pregnancy, and the
rate of live births of 91 cases which was biopsied from blastomeres of 6-8 stage of the 3th day embryos. After the Whole
Genome Amplification with REPLI-g Advanced DNA Single Cell Kit (Qiagen, USA) preceded by the lysis of biopsy samples,
DNA fragments and HBB related 11 markers were amplified until the predicted level with polymerase chain reaction (PCR).
After the amplification, DNA was analyzed with mini-sequencing technique using capillary electrophoresis in order to
distinguish normal DNA fragments from the mutated ones. Selected linked markers were used to support the diagnosis
of mutation and determinate DNA contaminants. HLA complex related 32 markers were studied with multiplex PCR and
DNA fragments were analyzed using capillary electrophoresis in order to determinate compatible HLA genotypes in HLA
typing analyses.
Results: We studied a total of 91 cases consisting of 86 cases of beta thalassemia (HBB gene), one case of sickle cell
disease (HBB gene), one case of acute lymphoblastic lymphoma, one case of severe congenital neutropenia (HAX1 gene)
and one case of Fanconi aplastic anemia (FANCA gene). The total number of blastomeres studied were 328, 41cases were
transferred, and there were 12 successful pregnancies with 8 live births. There were also 6 cases which were treated with
bone marrow transplantation. The second genetic analysis of all live births revealed that healthy/carrier gene and HLA
typing of affected sibling was full matched.
Conclusion: Our results have significant importance for the treatment of genetic disease which cure is possible with bone
marrow transplantation in the presence of HLA matched sibling. The rate of transferable blastomere were lower than other
genetically tested diseases; however, the reason of this difference was probably the necessity of making two different
genetic selections.
Key words: Preimplantation Genetic Diagnosis, HLA Matching, Single Gene Disorder, Multiplex polimeraz chain reaction,
Short Tandem Repeat Marker, Sequence analysis DNA
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GİRİŞ
Yardımcı üreme tekniklerinin ve tüp bebek yönteminin
gelişmesi ile birlikte, elde edilen embriyolarda henüz
gebelik oluşmadan genetik inceleme yapmanın
mümkün olduğu 1967’de ilk kez Edwards ve Gardner
tarafından sıçan blastokistlerinde gösterilmiş ve
dünyada ilk defa 1990 yılında İngiltere’de tek hücre
polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) tekniği kullanılarak
kalıtsal bir hastalık için uygulanmıştır (1, 2). Hastalığa
sebep olan geni veya kromozomal bozukluğu gebelik
oluşmadan önce test ederek sağlıklı embriyoların
transfer edilmesi işlemine “Preimplantasyon Genetik
Tanı (PGT)” adı verilir. Bu işlem, yardımcı üreme
teknikleri ile birlikte kullanıldığında, elde edilen
embriyoların transfer öncesi genetik açıdan incelenerek
sadece sağlıklı olan embriyoların transfer edilmesi
ile birçok tek gen hastalığı ya da kromozomal nedenli
genetik hastalığın önlenmesini sağlar (3).
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2001 yılında geliştirilen
embriyoda “Human Leukocyte Antigen (HLA)”
tipleme ve genetik tanı çalışmaları ile PGT, sadece
tanı yöntemi olmakla kalmayıp, ailelerin sağlıklı bir
bebeğe kavuşmasının yanı sıra hasta çocukların doğan
kardeşlerinden alınan HLA uyumlu kök hücreler ile
tedavi olabilmesini de sağlamıştır (4). Etik kaygıların
varlığına rağmen, PGT ile kombine gerçekleştirilen
preimplantasyon HLA analizi sağlıklı ve HLA uyumlu
kardeşin doğması ile hasta kardeşler için bir tedavi
seçeneğidir ve Beta Talasemi, Fankoni Anemisi,
Wiscot Aldrich sendromu, Hiperimmünglobulin M
sendromu ve X’ e Bağlı Adrenolökodistrofi gibi birçok
hastalıkta başarılı bir şekilde uygulanmaktadır (5, 6).
PGT+ HLA tiplemesi değerli bir tanı yöntemi olmakla
birlikte bazen siklusa özel kısıtlamalar ve hastaya ya
da hastalık tiplerine bağlı nedenler ile tüm çiftler
için uygun olmayabilir. Bunun yanı sıra teorik olarak
hem HLA uyumlu hem de mutasyon taşımayan
embriyo bulma oranının 1/16 (1/4 x1/4) olduğu göz
önüne alındığında, uygulanan sikluslarda fazla sayıda
oosit ve biyopsi yapılabilecek kalitede embriyo elde
edilmesi gerekliliği de ayrıca bir zorluk olarak karşımıza
çıkmaktadır. PGT + HLA tiplemesi çok basamaklı ve
karmaşık bir teknik gerektirmektedir; bu uygulamaya
geçmeden hematoloji ve transplantasyon uzmanlarınca
endikasyon doğrulanmalı, aile hasta çocuğu tedavi
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eden hekim tarafından aydınlatılmalı, reprodüktif
kapasiteleri bir yardımcı üreme teknikleri (YÜT) uzmanı
tarafından incelenmeli, klinik tanı için tek hücre PZR
protokolü bulunan bir PGT laboratuvarı tarafından
genetik değerlendirme yapılmalıdır. Aileye potansiyel
YÜT/PGT sınırlamaları, işlem güvenliği, kesinlik ve
başarı oranlarını kapsayan ayrıntılı genetik danışma
verilmelidir. Her aşamada psikolojik değerlendirme
ve destek sağlanmalı, bu süreçte çalışan olan tüm
uzmanlar aileyi ayrıntılı olarak bilgilendirmelidir (7, 8).
Tüm dünyada bugüne kadar yapılan PGT+HLA
uygulamalarında alınan sonuçlar yüz güldürücüdür
ve birçok hasta çocuğun transplantasyon sonrası
sağlıklarına kavuştuğu bildirilmiştir. Biz de bu çalışmada,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim Araştırma Hastanesi Genetik Tanı Merkezi
Preimplantasyon Genetik Tanı Laboratuvarında 20142017 Mayıs döneminde çalışılan vakaların verilerini
sunmayı amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEM
Laboratuvarımıza
Sağlık
Bilimleri
Üniversitesi
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Tüp Bebek
Merkezi’nden gelen 6-8 blastomer aşamasındaki 3.
Gün embriyolarından alınan biyopsi örneklerinde
PGT uygulamaları yapılan 91 vakada genetik analiz
sonuçları, implantasyon ve gebelik başarısı ile canlı
doğum oranları değerlendirildi. Çalışmaya dâhil edilen
vakaların kullanılacak verilere ait bilgilendirilmiş onamı
alınarak Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma
Hastanesi Klinik Etik Kurulundan 25.12. 2107 tarih ve
44/22 sayı ile etik kurul onayı alındı.
Biyopsi örneklerine uygulanan lizis işleminin ardından
REPLI-g Advanced DNA Single Cell Kit ( Qiagen, USA) ile
Whole Genom Amplification ( Biorad Thermal Cycler T
100, USA) gerçekleştirildikten sonra mutasyonu taşıyan
DNA fragmentlerinin ve HBB geni ile ilişkili 11 marker,
diğer genler için ise 10 markerın belirlenebilir seviyeye
kadar PCR ile çoğaltılması yapıldı. Amplifikasyondan
sonra DNA, normal DNA fragmentlerini mutasyonu
taşıyan fragmentlerden ayırt etmeye olanak sağlayan
mini-sekanslama tekniği ile kapiller elektroforez (ABI
3130, USA) kullanılarak analiz edildi. Seçilmiş Linked
Markerlar (bağlantı belirteçleri) mutasyonun tanısı için
bir destek oluşturma ve bazı DNA kontaminantlarının
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belirlenmesi amacıyla kullanıldı. HLA tipleme
analizlerinde; uyumlu HLA genotiplerinin belirlenmesi
için HLA kompleksi ile ilişkilendirilen 32 marker,
multipleks PZR ile çalışılarak DNA fragmentleri kapiller
elektroforez (ABI3130; USA) kullanılarak analiz edildi.
Tüm sonuçlar; çalışılan blastomer, çoğaltılan blastomer,
Allel Drop Out (ADO, tek bir alel bölgesinin PCR ile
çoğaltılıp diğer allel ile ilgili bilginin elde edilememesi),
heterozigosite, homozigosite, çalışılan hastalıklar,
genler, transfer edilen blastomer, klinik hamilelik,
canlı doğum ve gerçekleştirilen kemik iliği nakli sayısı
tablolar haline getirilerek sunuldu (Tablo I-IV). Veriler
IBM SPSS Statistics 16.0 istatistik programı kullanılarak
analiz edildi.

BULGULAR
Çalışmaya 2014-2017 yılları arasında 86 vaka Beta
Talasemi (HBB geni), 1 vaka Orak Hücreli Anemi (HBB
geni), 1 vaka Blackfan Diamond Anemisi (RPS19 geni),
1 vaka Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL), 1 vaka Ağır
Konjental Nötropeni (HAX1 geni) ve 1 vaka Fankoni
Aplastik Anemisi (FANCA geni) olmak üzere toplam
91 vaka dâhil edildi (Tablo I). Beta Talasemide (HBB
geni) 17 farklı mutasyon, Orak Hücreli Anemide (HBB
geni) bir, Blackfan Diamond Anemisinde (RPS19 geni)
bir, Fankoni Aplastik Anemisinde (FANCA geni) bir,
Ağır Konjental Nötropenide (HAX1 geni) bir mutasyon
çalışıldı (Tablo II). Toplam çalışılan blastomer sayısı
328 , PZR ürünü elde edilen blastomer sayısı 302
(analiz edilebilen blastomer oranı %92), ADO oranı
%9,47, kromozom 6 anoploidisi 26, kromozom 11
anoploidisi 21 olarak bulundu. Etkilenmiş heterozigot
blastomer sayısı 112, homozigot blastomer sayısı 138,
etkilenmemiş blastomer sayısı ise 78 olarak tespit edildi
(Tablo III). Etkilenmemiş ve heterozigot etkilenmiş
blastomerlerden (ALL hariç çalışılan vakaların hepsinin
kalıtımı otozomal resesif olduğu için heterozigot
blastomerler taşıyıcı olarak kabul edilmektedir) HLA
uyumlu olup transferi yapılan vaka sayısı 41, gebelik
gerçekleşen vaka sayısı 12, gerçekleşen canlı doğum
sayısı 8 ve kemik iliği nakil işlemi yapılan vaka sayısı ise
6 olarak saptandı (Tablo IV).
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Tablo I: PGT+ HLA Tipleme Yapılan Vakalarda Hastalık Tipleri
ve Sayıları.
HASTALIK

Gen

n

Beta Talasemi

HBB

86

Orak Hücreli Anemi

HBB

1

Blackfan Diamond Anemisi

RPS19

1

Fanconi Aplastik Anemisi

FANCA

1

Ağır Konjenital Nötropeni

HAX1

1

Akut Lenfoblastik Lösemi

-

1

Toplam

91

Tablo II: Toplam Çalışılan Blastomer Sayısı ve Genetik Testler
Açısından Çalışmanın Sonuçlarının Sınıflandırılması.
BLASTOMER TÜRÜ

n

Toplam Blastomer

328

Amplifiye Olan Blastomer

302

Amplifiye Olmayan Blastomer

26

Kromozom 6 Anöploidisi

26

Kromozom 11 Anöploidisi

21

Heterozigot Etkilenen Blastomer

112

Homozigot Etkilenen Blastomer

138

Etkilenmemiş Blastomer

78

Allel Drop Out Oranı (%)

9,47

Tablo III: Çalışılan genlerdeki mutasyon tipleri.
GEN

Mutasyon

HBB (Beta Talasemi)

IVS-I-1 G>A
IVS-I-110 G<A
-30 T>A + CODON 8 del AA
CODON 44del C
-30 T>A
CODON 9ins G
HBB Tüm Gen Delesyonu
CODON 5del CT
IVS-II-745 C>G
CODON 37del T
IVS-I-6 T>C
IVS-I-5 G>C
CODON 27 G>T
CODON 6del CT
CODON 9del A
5’UTR + 22 G>A
CODON 39 C>T

HBB (Orak Hücreli Anemi) CODON 7 A>T
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RPS19

c.13dup A

HAX-1

EXON 2 (p.W44X
c.130_131insA)

FANCA

EXON 6 del
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Tablo IV. Çalışmanın genel sonuçları.
ÇALIŞMA SONUÇLARI

n

Oran ( %)

Çalışılan Blastomer

328

-

Amplifiye Olan Blastomer

302

302/328= 92

Transfer Edilen Blastomer
(sağlıklı/taşıyıcı gen+ HLA
uyumu)

41

41/302= 13,5

Klinik Hamilelik

12

12/41= 29,2

Canlı Doğum

8

8/41= 19,5

Gerçekleşen Kemik İliği
Transplantasyonu

6

6/8= 75

TARTIŞMA
Preimplantasyon genetik tanı, in vitro fertilizasyon
yöntemleri kullanılarak geliştirilmiş olan embriyolarda
var olan genomik değişimleri belirlemek amacıyla
embriyoların transfer öncesi dönemde genetik testler
aracılığı ile analiz edilmesidir (9). Tek gen hastalıklarında
HLA uyumu ile birlikte PGT yapılması, bu genetik
hastalıkların sık görüldüğü toplumlarda gerçekçi bir
çözüm yaklaşımı olarak gündeme gelmiştir. PGT’yi HLA
testi ile beraber uygulamak talasemi ve benzeri kalıtsal
kemik iliği hastalıklarının kemik iliği transplantasyonu
ile tedavisinde iyileşme sağlayabileceği gibi aynı
zamanda kemik iliği transplantasyonu ile tedavi edilen
edinsel kemik iliği hastalıklarının (aplastik anemi,
malign kemik iliği hastalıkları v.b.) sağaltımında,
özellikle doku tipi uyumlu verici bulunamadığı
durumlarda etkin bir çözüm yöntemidir. Yardımcı
üreme teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen PGT’de
implantasyon öncesi evrede çok sayıda embriyo
oluşturulur ve biyopsi ile alınan embriyonik hücrelerde
genetik testler yapılarak seçilmiş embriyolar ile gebelik
gerçekleştirilir. HLA tiplemesi tek başına yapılabildiği
gibi, başka bir hasta çocuk doğma olasılığını dışlamak
için PGT ile beraber de yapılabilir; bazı ülkelerde etik
kaygılar nedeniyle HLA tiplemesi ancak PGT ile birlikte
uygulanabilmektedir (7, 8).
Göreceli eski tarihine karşın, ilk PGT-HLA klinik olguları
ancak 2001 yılında bildirilmeye başlanmıştır. Her yıl
gerçekleşen siklus sayısı artmakla beraber, PGT-HLA
halen az sayıdaki merkezde gerçekleştirilmektedir. Bu
nedenle bu tekniğin sonuçlarına ilişkin veriler hem

sayıca azdır hem de bölünmüş durumdadır. Metodoloji
üzerine sistematik ve ayrıntılı yayınların yapılarak
yardımcı üreme teknikleri ile genetik analizde farklı
metodların karşılaştırıldığı ve kemik iliği nakli başarısını
bildiren yayınların artması, PGT-HLA tekniğinin gerçek
klinik yararını saptamada yardımcı olacaktır (9).
PGT ülkemizde de belirli merkezler tarafından
uygulanmakta ve sonuçları bildirilmektedir. Gülhane
Askeri Tıp Akademisi’nden Göktolga ve ark.’ın 2007
yılında yayınlanan 18 vakalık serisinde embriyolar
arasında iyi morfolojiye sahip olan 101 embriyodan
üçüncü günde blastomer biyopsisi alınmış, anöploidi
açısından 13, 16, 18, 21 ve 22. kromozomlara
“Flöresan İn-situ Hibridizasyon (FİSH)” yöntemi ile
bakılarak normal sonuca sahip 37 embriyo (%29,1)
transfer edilmiştir. PGT uygulanan 18 hastanın ikisinde
kromozomal olarak normal embriyo bulunamaması
nedeni ile embriyo transferi yapılamamıştır. Diğer
16 hastanın 8'inde kimyasal gebelik oluştuğu (%50),
beş hastada klinik gebelik saptandığı (%31,3), klinik
gebeliklerin ikisi abortus ile sonuçlanırken (bir erken
abortus, bir geç abortus) (%12,5), üçünün terme
kadar ulaştığı ve canlı doğum gerçekleştiği (%18,8)
bildirilmiştir (10). Bu sonuçlar bizim verilerimiz ile
karşılaştırıldığında klinik gebelik (sırasıyla %31,3;
%29,2) ve canlı doğum oranlarının (sırasıyla %18,8;
%19,5) çok yakın olduğu görülmektedir. Transfer
edilen embriyo oranları karşılaştırıldığında ise bizim
oranlarımızın daha düşük olduğu (sırasıyla %29,1 ve
%13,5), bunun da embriyoda hem tek gen mutasyonu
hem de HLA taraması yapılmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Aydın ve ark. da merkezlerinde farklı tek gen
hastalıkları nedeniyle PGT uygulanan hastalarının
değerlendirmesini 2017 yılında yayınlamışlardır. Bu
çalışmaya 16 farklı tek gen hastalığı için 29 siklusta PGT
uygulanan 22 hasta dâhil edilmiştir. Ebeveynlerden
birinde bilenen tek gen hastalığı bulunan 12
hastada, 16 siklusta toplam 114 embriyo üzerinde
yapılan PGT sonrası 24 sağlıklı, 25 taşıyıcı, 65 hasta
embriyo saptanmıştır. Embriyo transferi yapılan 14
siklusta 10 gebelik elde edilmiş ve 9’u canlı doğumla
sonuçlanmıştır. Hastalardan 10 çifte PGT beraberinde
HLA doku tiplemesi yapılmış, 13 siklusta elde edilen
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toplam 130 embriyonun; 22’si sağlıklı, 18’i taşıyıcı,
90’ı ise tek gen hastalığına sahip olarak bulunmuştur.
Embriyo transferi yapılan 10 siklusta 5 gebelik elde
edilmiş, 4’ü canlı doğumla sonuçlanmıştır (11).
Kahraman ve ark. 2014 yılında yayınladıkları çok
merkezli retrospektif çalışmalarında 10 farklı
tanıdaki 44 hasta çocuğun tedavisinde HLA uyumlu
PGT tekniği kullanılarak doğan bebeklerden elde
edilen hematopoietik kök hücre kullanıldığını
bildirmişlerdir. Bu seride 242 çiftte toplam 461 siklus
gerçekleştirilmiştir: 192 çiftte (Grup 1) 371 siklusta
(80,5%) HLA uyumu ve mutasyon taraması; 50
çiftte (Grup 2) 90 siklusta (19,5%) yalnızca HLA testi
yapılmıştır. Biyopsi yapılan toplam 3973 embriyodan
3556’sında (%89,5) tanı başarıyla konulmuştur.
Yalnızca HLA testi yapılan 2. Grupta, analiz edilen
embriyoların %17’si HLA uyumlu ve transfer edilebilir
bulunurken, mutasyon testi de gerçekleştirilen 1.
Grupta embriyoların %11,9’u hastalıksız ve HLA uyumlu
olarak belirlenmiştir. Siklüslerin 275’inde (%59,6) en
azından bir embriyo uygun bulunarak transfer edilmiş
ve transfer başına gerçekleşen gebelik oranı %52.98
olmuştur. Gerçekleşen 80 doğumda 94 sağlıklı bebek
dünyaya geldiği, 90 bebeğin kardeşleri ile HLA uyumlu
olduğu bildirilmiştir. İki ailenin üç bebeği HLA identik
olmayan embriyolardan ailelerin onayı ile dünyaya
gelmiş, bir HLA identik olmayan bebeğin ise hatalı
tanı sonucu doğduğu bildirilmiştir (6). Bu veriler bizim
sonuçlarımızla karşılaştırıldığında tanı koyma (sırasıyla
%89,5; %92) ve sağlıklı/ taşıyıcı gen + HLA uyumlu
embriyo bulma oranının (sırasıyla %11,9; %13,5) çok
yakın olduğu görüldü. Bizim verilerimizde farklı olarak
canlı doğan bebeklerde tekrarlanan genetik testlerde
sağlıklı/taşıyıcı gen + HLA tiplemesinde tam uyum
olduğu saptandı.
Kakourou ve ark’nın. Ağustos 2001-Eylül 2015 tarihleri
arasında başvuran olguları inceledikleri uluslararası
çok merkezli retospektif çalışmalarına 364 çiftten
704 siklüs alınmıştır. Bu seride çiftlerin %81,3’ü HLA
tiplemesi ile tek gen hastalığının (%58,6 beta-talasemi)
mutasyon taramasını talep etmişlerdir. Toplamda 5532
embriyo analiz edilmiştir. Siklüsların çoğunda taze oosit
kullanılarak (%94,9) üçüncü günde embriyo biyopsisi
(%85,3) yapılmıştır. 4343 embriyoya genetik analiz
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yapılabilmiş (%78,5) ve 677’si genetik olarak uygun
bulunmuştur (yalnızca HLA uyumu olanlar %15,4,
sağlıklı/ taşıyıcı gen + HLA uyumlu olanlar %11,6) (9).
Bu veriler bizim sonuçlarımızla karşılaştırıldığında
sağlıklı/taşıyıcı gen + HLA uyumunun (sırasıyla %11,6;
%13,5) benzer olduğu görülmüştür. Çalışmada
toplam 598 embriyonun transferi gerçekleştirilmiş
ve bunların içinde tek başına HLA uyumu ve sağlıklı/
taşıyıcı gen+HLA uyumlu bulunarak transfer edilen
embriyoların sayısı 397 olmuştur. Bu transferlerden
164 HCG pozitif gebelik tespit edilmiş (gebelik/embriyo
transferi oranı %41,3 ) ve bunların 136’sı canlı doğumla
sonuçlanmıştır (canlı doğum/embriyo transferi oranı
%34,4) (9). Bu verileri kendi sonuçlarımız ile birlikte
değerlendirdiğimizde ise gebelik oranının (sırasıyla
%41,3; %29,2) ve canlı doğum oranın (sırasıyla %34,4;
%19,5) bizim sonuçlarımızdan daha yüksek olduğu
görülmüştür. Bunun nedeninin Kakourou ve ark.’ın
yayınladığı seride hem sadece HLA uyumlu embriyo
hem de sağlıklı/taşıyıcı gen+ HLA uyumlu embriyo
verilerinin birlikte verilmesi olduğu düşünülmüştür.
PGT adaylığı bulunan çiftlerde implantasyon ve gebelik
eldesi yönünde başarıyı etkileyen birçok faktör söz
konusudur. Aradaki en önemli fark genetik hastalık ve
kromozom bozukluğu olan ve yüksek oranda anormal
embriyo tanımlanan olgularda, transfer edilebilecek
embriyo olmaması veya çok düşük sayıda normal
embriyo bulunabilmesidir. Özellikle yumurtalık rezervi
kısıtlı olan genç veya ileri yaştaki kadınlar ile embriyoda
genetik hastalık için mutasyon analizi ve HLA doku
tiplemesi yapılan çiftlerde transfer için uygun embriyo
az sayıda elde edilmektedir. Azalmış yumurtalık
rezervi, ileri kadın yaşı, geç veya erken yumurtalık
yetmezliği, geçirilmiş yumurtalık cerrahisi, şiddetli
endometriozis, ağır sigara kullanıcısı olmak, obezite,
PGT ve HLA doku tiplemesinin birlikte yapıldığı olgular,
PGT endikasyonuna ilaveten çiftin infertilite sorununun
bulunması PGT başarısı yönünden riskli olan durumlar
arasında sayılmaktadır. (12)
Biz bu çalışmada toplam 91 vakadan elde edilen 328
blastomerden (ortalama blastomer oranı = 328/91=
3,6) genetik analizi yapılabilmiş 302 blastomerin
sonuçlarını içeren verileri sunduk. PZR sonrası
blastomer sayısının 302 olduğu, bunlardan sadece
41 tanesinin (sağlıklı /taşıyıcı +HLA uyumlu) transfere
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uygun olarak bulunduğu göz önüne alındığında yaklaşık
olarak %13,5 oranında bir uygunluk yakalandığı
saptandı. Teorik olarak iki otozomal resesif alleli bir
arada saptama olasılığı (örn: sağlık beta globülin geni
ve HLA uyumu) 1/4 x 1/4=1/16= % 0,06 iken taşıyıcı
ve sağlam allelin birlikteliğinin HLA uyumu ile birlikte
kabul görebilmesi sayesinde beklenen tahmini oran 3/4
x 1/4=3/16= %18,7’dir. Bizim de transfere uygun olarak
saptadığımız %13,5 blastomer oranının beklenen
orana (genetik şans faktörü de hesaba katıldığında)
yakın gerçekleştiği görüldü. Bu blastomerlerin tümü
nakledildi ve bunlardan 12’sinde klinik hamilelik gelişti
(~% 29-30). Klinik hamilelik gelişenlerden 8’i doğumla
sonuçlandı ve doğan bebeklerden 6’sından kemik iliği
nakli gerçekleştirildi (%75). Kalan iki vakanın birinde
hasta çocuk kaybedildi, biri ise makale yazıldığı sırada
henüz nakile alınmamıştı.

SONUÇ
Çalışmamızda, tek gen hastalığı ve HLA uyumunun
belirlenmesinde 3. gün blastomerlerinden; 91 ailede,
328 blastomer üzerinde gerçekleştirilen multipleks PZR
+ STR markır + Sanger Dizileme yöntemlerini kullanarak
elde ettiğimiz verileri sunarak ülkemizdeki bu konuda
yapılan yayınlara katkı sunmayı hedefledik. Bu verilerin
en önemli özelliklerinden biri tek gen hastalığında
mutasyon taraması ve HLA tiplemesi yaptığımız bu
vakalarda 3.gün biyopsisinin kısıtlı zaman ve hücreye
olanak vermesi nedeniyle aynı anda anöploidi
taramasının yapılmamış olmasıdır. Gelişen embriyo
dondurma ve genetik analiz teknolojileri sayesinde
5. gün embriyosundan (blastokistlerden) biyopsi alıp,
embriyoyu test tamamlana kadar dondurup, Yeni
Nesil Dizileme (Next Generataion Seqencing; NGS)
teknolojileri kullanarak aynı anda anöploidi taraması,
tek gen analizi ve HLA uyumu bakmak mümkün hale
gelmiştir (13-15). Bu teknikle transfer edilebilecek
embriyo sayısı daha az bulunabilecek olmakla birlikte
implantasyon oranının artması canlı doğum oranını
da birlikte artıracaktır. NGS hassas, kapsayıcı ve
yarar-maliyet oranı yüksek bir genetik analiz yöntemi
olarak, invazif olmayan prenatal tanı da dâhil olmak
üzere yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. (16). HLA
tiplemesi ile PGT/PGS (Preimplantasyon Genetik
Screening) uygulamalarına aynı anda olanak vermesi
sayesinde NGS teknolojilerine ilgi giderek artmaktadır
ve PGT uygulamalarında daha çok yer bulacaktır.
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2009-2013 YILLARI ARASINDA TAKSİM-GAZİOSMANPAŞA
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE OPERE EDİLEN
JİNEKOLOJİK MALİGNİTE VAKALARININ RETROSPEKTİF
DEĞERLENDİRİLMESİ
Retrospective Evaluation Of Operated Gynecological
Malignancies Between 2009-2013 in Gaziosmanpaşa Taksim Training And Research Hospital
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ÖZET
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Kliniği,
İstanbul

Amaç: İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde opere edilen jinekolojik kanser vakalarının sosyodemografik karakteristiklerinin ve sıklıklarının değerlendirilmesi.
Gereç-Yöntem: Retrospektif düzenlenen bu çalışmada 2009-2013 yılları arasında opere edilen jinekolojik
kanser vakaları değerlendirildi. Hastane kayıt bilgileri eksiksiz olan 84 vaka çalışmaya dahil edildi. Vakaların
sosyo-demografik özellikleri, tanıları, yapılan ameliyat, ameliyat sonrası patoloji raporları, evre özellikleri
çalışma veri kaynakları olarak kullanıldı.
Bulgular: Vakaların %46’sı over, %30’u uterin korpus, %13,1’i serviks, %2,4’ü vulva ve %1,2’si vajen kanseridir.
%1,2 vakada primer peritoneal karsinom mevcuttur. Evre III-IV hastalık over kanserlerinde %42, endometriyum
kanserlerinde %20, serviks kanserinde %9’dur.Tüm vakaların yaş ortalaması 55,63 ± 13,72’dir. Ortalama term
doğum sayısı 2,35 ± 2,08, vücut kitle indeks ortalması 28,72 ± 2,55’tir. Vakaların yarıdan fazlasında başvuru
şikayeti pelvik ağrı ve postmenapozal kanamadır. Diğer başvuru şikayetleri düzensiz menstruasyon, abdominal
şişkinlik ve vajinal akıntıdır.
Sonuç: Bölgemizde over kanseri diğer jinekolojik kanserlerden daha sıktır. Ek olarak ileri evre hastalık, over
kanserlerinde daha sık olarak görülmektedir. Non-spesifik belirti olan pelvik ağrı jinekolojik kanserlerde sık
rastlanan bir semptomdur. Kadınların bu belirtiyi ihmal etmemelerinin sağlanması önemlidir.

Fatma KETENCİ GENCER, Uzm Dr.

Anahtar Sözcükler: Kadın genital tümörleri, ednometriyal neoplaziler, ovaryen neoplaziler, uterin servikal
neoplaziler
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Aim: Evaluation of gynecological oncology cases performed in an educational research hospital in terms of
sociodemographic characteristics
Methods: In this retrospective study, the gynecological oncology cases performed between 2009 and 2013
were evaluated. 84 cases with complete hospital record information were included into the study. The sociodemographic characteristics of the cases, the diagnoses, the operation performed, post-operative pathology
reports, stage characteristics were used as data sources.
Results: 46% of the cases were over, 30% were uterine corpus, 13,1% were cervix, 2,4% were vulva and 1,2%
were vaginal cancer. Primary peritoneal carcinoma was detected in 1,2% of cases. Stage III-IV disease is 42%
in over-cancer, 20% in endometrial cancer, and 9% in cervical cancer.The average age of all cases was 55,63 ±
13,72. The mean number of term births was 2,35 ± 2,08, the mean body mass index was 28,72 ± 2,55. More
than half of the complaints of our gynecological cancer cases were pelvic pain and postmenopausal bleeding.
Other complaints were irregular menstruation, abdominal swelling, vaginal discharge.
Conclusion: Over cancer in our region is more common than other gynecological cancers. In addition,
advanced disease is more common in over cancer. Pelvic pain, a non-specific symptom, is a common symptom
in gynecologic cancers. It should be ensured that women do not neglect this symptom.
Keywords: Female genital neoplasms, endometrial neoplasms, ovarian neoplasms, uterin cervical neoplasms
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GİRİŞ

GEREÇ ve YÖNTEM

Anormal ve kontrolden çıkmış hücreler tarafından
meydana gelen kanser dünya genelinde en sık ölüm
nedenlerinden biridir. Dünya genelinde 2016 yılında
17,2 milyon kanser vakası ve 8,9 milyon kanser nedenli
ölüm görülmüştür. 213,2 milyon yaşam yılında kayıp
ve morbiditeye neden olmuştur. Global olarak yaşam
süresince kanser gelişim riski cinsiyet arasında farklılık
gösterir ve erkeklerde 1/3, kadınlarda 1/5’tir. 2016
yılında kadınlarda en sık kanserler meme, kolorektal
ve melanom dışı cilt kanserleridir ve vakaların %40’ını
teşkil eder. En sık yaşam yılı kaybına neden olanlar ise
meme, solunum sistemi ve koloraktal kanserlerdir (1).
Kadın üreme organlarına ilişkin kanserler, kanser
morbidite ve mortalitesinde önemli bir yere sahiptir.
Üreme çağında da sık görülmeleri, üreme organlarının
çıkarılması
ve/veya
kemoradyasyon
terapileri
gerektirebilir. Bu nedenle ek olarak fertilitenin
korunması gibi özel durum ve güçlükleri de bünyesinde
barındırır. 2012 yılı itibari ile serviks, corpus uteri
ve over kanserleri tüm kadın kanserlerinin %16’sını,
kanser nedenli ölümlerin %14’ünü teşkil eder (2).

Araştırma 2009-2013 yılları arasında bir eğitim
araştırma hastanesinde opere edilen jinekolojik
malignite vakalarının değerlendirilmesi amacıyla
planlanan retrospektif-gözlemsel-kesitsel-analitik bir
çalışmadır. Araştırmanın gerçekleştirildiği hastanede
belirtilen süre içerisinde jinekolojik endikasyonlar
ile opere edilmiş tüm vakaların kayıtları incelenmiş,
jinekolojik malignite nedenli ve yeterli yazılı dokümana
ulaşılabilen 84 vaka çalışmaya dahil edilmiştir. Kayıt
sisteminden sosyo-demografik bilgiler, genel medikal
öykü, obstetrik ve jinekolojik öykü, uygulanan tanıtedavi metodları, operasyon bilgileri, postoperatif
histopatolojik bulguları incelemeye alınmıştır. World

Yaş, enfeksiyöz nedenler (human papilloma virus,
human immunodeficiency virus, diğer cinsel yolla
bulaşan enfeksiyözler), reprodüktif ve hormonal
nedenler (menarş, menapoz, doğum sayısı, emzirme,
koit yaşı, partner durumu, endojen hormonal ajanlar
vb), sigara, önceki kanserler, medikal durum ve
alınan tedaviler, obezite, immun sistem durumu, aile
öyküsü-genetik gibi çok sayıda etken jinekolojik kanser
etyolojisi içinde yer almaktadır. Benzer şekilde anormal
uterin kanama, kilo kaybı, abdominal ağrı, pelvik ağrı,
sindirim sistemi semptomları, ürolojik semptomlar
gibi sistemik, lokal, komşu organlara ilişkin belirti ve
bulgular izlenebilmektedir (3).
Jinekolojik kanserlerin önemli bir kısmı risk faktörlerinin
kontrolü (obezite, sigara vb.), human papillomavirus
(HPV) aşı programları, erken belirtilerin tanınmasına
olanak sağlayacak önlemler (tarama programları gibi)
ile önlenebilir veya erken tanı alabilir.
Araştırmamızda 2009-2013 yılları arasında kliniğimizde
opere edilen jinekolojik malignitelerin orijin, yaş
dağılımı, evre dağılımı, bazı epidemiyolojik özellikler
açısından retrospektif değerlendirilmesi amaçlanmıştır (2).

Medical Association Declaration
of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects” (2013 Ekim), prensiplerine
uygun olan araştırma verileri tanımlayıcı istatistiksel
metodlar ile incelenmiştir.

BULGULAR
İncelenen 84 jinekolojik malignite vakasının yaş
ortalaması 55,63±13,72’dir (min:13 mak:80). Vakaların
term doğum sayı ortalaması 2,35±2,08’dir (min:0
mak:12). Vücut kitle indeksi ortalaması 28,72±2,55’dir
(min:24,5 mak:33) (Tablo-1). Sosyodemografik bulgular
Tablo-1’de özetlenmiştir.
Tablo-1: Vakaların bazı sosyodemografik özellikleri ve
özgeçmiş özellikleri
Min

Mak

Ort±SD

Yaş

13

80

55.63±13.72

Parite

0

12

2.35±2.08

VKİ

24.5

33

28.72±2.55

Vaka Sayısı

Yüzde (%)

Daha önce kanser
öyküsü

3

3.6

1.derece akrabada
kanser öyküsü

26

31

Histerektomi
öyküsü

2

2.4

Diabet

26

31

Hipertansiyon

42

50

Sigara

59

70

SD: Standart sapma, VKİ: Vücut kitle indeksi, Min: Minimum, Mak: Maksimum
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3 vakada (%3,6) daha önce tespit edilmiş kanser öyküsü
mevcuttur (1 kolon kanseri, 1 meme kanseri, 1 mide
kanseri). Birinci derece akrabalarda kanser öyküsü olan
vakalarda öyküde en sık görülen kanserler sırası ile
kolon (%23), endometrium (%23), meme (%19), akciğer
kanserleridir (%15). Diğer kanserler aynı oranlar ile cilt,
böbrek, endometriyum-mide kanserleridir (%4).
Jinekolojik kanser vakalarının başvuru şikayetlerinin
yarıdan fazlasını pelvik ağrı ve postmenapozal kanama
(%39,3-33 vaka) oluşturmaktadır. Diğer şikayetler
düzensiz menstruasyon, karında şişlik hissi, vajinal
akıntı şeklindedir (tablo-2).
Tablo-2: Vakaların Başvuru Şikayetleri, Pre-operatif Sitolojik
ve Histopatolojik Bulguları
Başvuru şikayeti

Yüzde (%)

Pelvik ağrı

38.1

Postmenapozal kanama

38.1

Postmenapozal kanama+ Pelvik ağrı

2.4

Vajinal akıntı

3.6

Düzensiz menstruasyon

8.3

Vulvar kaşıntı

2.4

Karında şişlik hissi

3.6

Diğer

2.4

PAP Smear (1 yıl içinde) (30 vaka,%35.7)
İntraepitelyal Malignite Negatif

86.6

ASC-US

7

ASC-H

3

HSIL

3

Tanısal biyopsi (42 vaka, %50)
Endometriyal biyopsi
Atrofik

3

Proliferatif endometriyum

9

Sekretuar endometriyum

11

Polip

15

Basit atipisiz hiperplazi

3

Atipik Kompleks hiperplazi

9

Endometriyum kanseri

38

Karsinosarkom

6

Leiyomyosarkom

3

Adenosarkom

3

Servikal biyopsi
CIN-III

12,5

Skuamöz kanser

75

Adenokanser

12,5

60

Serviks kanserinde en sık şikayetler postmenapozal
kanama ve akıntıdır (sırası ile %36,4, %27,3). Pelvik
ağrı ve düzensiz menstruasyon diğer sık belirtiler
arasındadır (%9,4). Endometriyum kanserinde en sık
başvuru şikayeti postmenapozal kanamadır (%70,8).
Diğer sık belirtiler düzensiz menstruasyon ve pelvik
ağrıdır (sırası ile %16,7 ve %12,5). Uterin sarkomlarda
en sık belirti postmenapozal kanamadır (%66,7). İkinci
en sık belirti ise vakaların kalanında başvuru nedeni
olan pelvik ağrıdır (%33,3). Over kanserlerinde en sık
başvuru nedeni pelvik ağrıdır (%64,1). Postmenapozal
kanama nedeni ile başvuru vakaların %17,9’da
görülmüştür.
Son 1 yıl içinde PAP smear öyküsü olan vakaların
oranı %35,7’dir (30 vaka). Vakaların %50’sine
operasyon öncesi tanı aşamasında tanısal biyopsi
işlemi uygulanmıştır. Operasyon öncesi sitolojik ve
tanısal biyopsi işlemlerine ilişkin bulgular Tablo-2’de
verilmiştir.
Jinekolojik malignite vakalarının %39’u over, %30’u
uterin korpus, %11’i serviks, %2,4 vulva ve %1,2
oranları ile vajen ve periton kaynaklıdır. Malignitelerin
kaynaklandığı organa göre ve histolojik tiplerine göre
dağılımları Tablo-3’te verilmiştir.
Serviks kanseri vakalarının %90,9’u skuamöz kanser,
%9,1’i adenokarsinomdur. Skuamöz karsinomlarda yaş
ortalaması 53,8, adenokarsinomlarda 66’dır. vakaların
%36,3’ünde başvuru şikayeti postmenapozal kanama,
%27,2’sinde vajinal akıntı, %9’unda pelvik ağrıdır.
%9 vakada postmenapozal kanama ve pelvik ağrı
mevcuttur. Serviks kanseri vakalarının 4 tanesinde son
1 yıl içinde PAP smear öyküsü mevcut olup, 1 tanesinde
sitolojik sonuç normal, 1 tanesinde ASC-US, 1 tanesinde
ASC-H ve 1 tanesinde HSIL olduğu görülmüştür.
Uterin korpus kaynaklı malignitelerin %83,3’ü
endometrial kanser, %16,7’si uterin sarkomlardır.
Endometriyal kanserlerin tamamı endometrioid
adenokarsinomdur. Adenokarsinomların yaş ortalaması
60,4±10,19, uterin sarkomların 65,2±13,5’tir (tablo-4).
Endometrium kanseri olan vakaların %68’inde uterin
sarkomların %80’inde başvuru şikayeti postmenapozal
kanamadır. Uterin korpus kanseri olan diğer vakalarda
başvuru şikayeti ise pelvik ağrıdır.
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Tablo-3: Jinekolojik kanser vakalarının orjinine göre
dağılımları
Jinekolojik Malignite

Tablo-4: Jinekolojik kanser vakalarının yaş, parite ve VKİ
ortalamaları

Sayı (n)

Yüzde (%)

Yaş

Parite

VKİ

Vulva

2

2.4

Serviks

54,90±7,66

2.72±0.78

27.81±2.61

Skuamöz

1

1.2

Endometrium

60.87±10.12

1.95±2.09

28.75±2.61

Bartholin adenokarsinom

1

1.2

Over

63.42±8.72

2.41±2.44

28.97±2.44

Vajen

1

1.2

Uterin Sarkom

62.5±13.78

1.66±0.51

29.58±3.10

Clear cell

1

1.2

Vajen

22

0

26.5

Serviks

11

13.1

Vulva

64.±8.48

1.5±0.7

26.75±3.18

Skuamöz

10

11.9

Primer Peritoneal

80

3

29

Adenokarsinom

1

1.2

Uterin Korpus

30

35.7

Endometriyum

24

28.6

Adenosarkom

2

2.4

Leiyomyosarkom

1

1.2

Mikst Malign Müllerian
Tümör

3

Over

39

Seröz

26

31

Malignite

Müsinöz

3

3.6

Serviks

Clear cell

1

1.2

İn situ

27

Sertoli-Leydig hücreli

1

1.2

IA1

18

Disgerminom

1

1.2

IB1

46

Jüvenil granulosa hücreli

2

2.4

IVA

9

Adult granulosa hücreli

1

1.2

Endometriyum

Metastatik

3

3.6

IA

46

Primer peritoneal karsinom

1

1.2

IB

13

II

21

IIIB

8

IIIC2

4

IVA

4

IVB

4

3.6
46.4

Ovarian malignitelerin %79,6’sı epitelyal, %10,3’ü
seks-kord stromal, %2,6’sı germ hücre kaynaklı olduğu
görülürken %7,7’si metastatik over kanseridir. Epitelyal
over kanserlerinin ise %83,7’si seröz, %12,9’u müsinöz,
%3,2’si ise berrak hücreli ovarian kanserlerdir. Seröz
over kanseri olan vakaların yaş ortalaması 54,57±9,31,
müsinöz over kanseri olan vakalarda 55,25±16,09’dur.
Clear cell karsinom olan tek vaka 46 yaşında,
disgerminom olan vaka 13 yaşında, sertoli-leydig
hücreli tümör olan vaka 21 yaşında, erişkin granüloza
hücreli tümör olan vaka 42 yaşındadır (tablo-4). Over
kanserlerinde görülen en sık başvuru şikayeti pelvik
ağrıdır(% 64,1). İkinci en sık başvuru şikayeti ise %17,9
ile postmenapozal kanamadır.

VKİ vücut kitle indeksi. Bulgular Ortalama±SD şeklinde verilmiştir.

Tablo-5’te serviks, endometriyum ve over kanseri
vakalarının evre bulguları verilmiştir. Evre III-IV hastalık
over kanserlerinde %42, endometriyum kanserlerinde
%20, serviks kanserinde %9’dur.
Tablo-5: Serviks, Endometriyum Ve Over Kanseri Vakalarının
Evrelerine İlişkin Bulgular
Oran (%)

Over
IA

24

IC3

10

IIA

10

IIB

14

IIIB

7

IIIC

21

IVA

10

IVB

4
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TARTIŞMA
2016 yılı verilerine göre dünya genelinde en sık
görülen jinekolojik kanserler serviks, endometriyum
ve over kanserleridir (1). Gelişmekte olan ülkelerdeki
vaka sayısının fazlalığı serviks kanserinin ilk sırada yer
almasında önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde yapılan
ve 1553 jinekolojik malignite vakasının değerlendirildiği
bir çalışmada, uterin korpus kanserleri %45,9 ile
birinci sırada yer alırken bunu %31,5 ile over, %22,6
ile serviks kanserleri takip etmiştir (2).Bu çalışmada
jinekolojik kanserler sıklık sırasına göre over (%46,4),
endometriyum (%28,6), serviks (%13,1), uterin
sarkom (%7,1), vulva (%2,4) ve vajen (%1,2) kanserleri
olarak tespit edilmiştir. Farklı olarak over kanserlerinin
daha sık olduğu, uterin korpus ve serviks kanserlerinin
daha az olduğu görülmektedir. Nijerya’da 1178 vaka
ile gerçekleştirilen bir çalışmada takip sürecinde %8,4
jinekolojik kanser tespit edilmiş ve serviks kanseri
%60,6 gibi yüksek bir sıklıkla ilk sırada yer almıştır.
Bunu sırası ile over kanseri (%19,2), endometriyum
kanseri (%10,1) ve vulva kanserleri (%7,1) izlemiştir
(2). Özellikle serviks kanserinde ülkemiz genelinde
ve bu çalışmadaki diğer jinekolojik kanserlere oranla
düşük oranlar servikal kanser tarama programlarına ve
bu programlara uyumdaki oranlara bağlanabilir (2).
Bir çok ülkede servikal kanserin yaş spesifik insidansı
bipolar pik düzeylerine sahiptir (45 ve 65 yaş) (4).
Serviks kanseri HPV ile ilişkili diğer kanserlere oranla
daha erken yaşlarda tanı alır. En yüksek insidans 4049 yaş aralığındadır (14/100 bin kadın) (5). Ülkemizde
de en sık görüldüğü yaş aralığı olarak 40-49 yaş
aralığı verilmektedir (2). Bu çalışmada serviks kanseri
vakalarının yaş ortalaması 54,90±7,66 olup %60’ı 50-59
yaş aralığındadır. Gültekin ve ark.’nın (2) çalışmasında
ise 50,1±10,7’dir. Endometriyal kanserlerin çoğunluğu
peri-postmenapozal kadınlarda görülmektedir (50-65
yaş) (6). Ortalama görülme yaşı 61’dir. Yaş ile birlikte
risk artar. ABD’de %40’tan fazlası 65 yaş üzeri kadınlarda
görülmektedir. Çalışmamızda görülen endometriyal
kanser vakalarının yaş ortalaması 60,87±10,12’dir.
Yarıdan fazlası 60 yaş üzerinde izlenmiştir. 2018 yılına ait
bir çalışmada over kanseri vakalarının %14’ünün 40 yaş
altında olduğu görülmüştür. 50 yaştan sonra insidansda
keskin artış görülmüş ve ortalama yaş 52,36 ± 14,21
olarak verilmiştir (7). Ülkemizdeki bir çalışmada da over
kanserleri için ortalama yaş 50 olarak verilmiştir (2). Bu
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çalışmada ise over kanser vakalarının yaş ortalaması
63,42±8,72’dir.
Servikal kanserlerin çoğu skuamöz kanserlerdir.
Adenokarsinom %10-20 kadarını teşkil eder (8). Aynı
evre ve büyüklükteki adenokarsinom daha yüksek
metastaz oranlarından dolayı skuamöz karsinomdan
daha kötü prognoza sahiptir (9). Yüksek gelir
grubundaki ülkelerde skuamöz kanserlerde azalma,
buna karşın adenokarsinomlarda gerçek ve rölatif
artış görülmektedir (8-10-13). Bu çalışmada serviks
kanseri vakalarının %90,9’u skuamoz kanser, %9,1’i
adenokarsinomdur ve literatür bilgisi ile uyumludur.
Endometriyal kanser histopatolojik, moleküler
ve klinik olarak tip 1 ve tip 2 olarak alt tiplere
ayrılmıştır. Tip 2 östrojen bağımsız, daha agresif ve
daha kötü prognozlu olan non-endometrioid tiptir
ve endometriyal kanserlerinin %10 kadarını teşkil
eder. Daha ileri yaşlarda görülmekte ve p53, insan
epidermal büyüme faktörü 2/neu, p16 ve E-kadherin
genetik değişiklikleri ile karakterizedir. Bu çalışmada
tip 2 endometriyal kanser görülmemiş olup vakaların
tamamı endometrioid adenokarsinomudur. Over
kanserlerinin çoğunluğu epitelyal kanserlerdir ve en
sık görülen seröz karsinomdur (14-16). Diğer nadir
tipler premenapozal döneme eğilimli olan germ hücre
tümörleridir. Müsinöz karsinomlar hariç tüm histolojik
tiplerin aynı risk faktörlerini paylaştığı düşünülür (1417). Bu çalışmadaki over kanseri vakalarının %79,6’sı
epitelyal, %10,3’ü seks-kord stromal, %2,6’sı germ
hücreli malignitelerdir. Metastatik over kanseri oranı
%7,7’dir. Epitelyal over kanserlerinin ise %83,7’si seröz,
%12,9’u müsinöz, %3,2’si ise berrak hücreli ovaryan
kanserlerdir.
Çalışmadaki farklı tiplerin insidansı
dünya geneli ile benzerdir. En sık görülen epitelyal
kanserlerdir.
Parite jinekolojik kanserler için önemli bir faktördür.
Persistan HPV enfeksiyonu olan ve doğum yapmış
kadınlarda CIN3 pozitifliği için risk mevcuttur ve
parite kofaktör olarak değerlendirilmektedir (18).
Çalışmamızda serviks kanser vakalarında parite
ortalaması 2,72±0,78 olup endometriyum ve over
kanserleri ile anlamlı farklılık yoktur (F=0,821,
p=0,444).Parite ve endometriyal kanser ile ilişkisini
değerlendiren bir meta-analizde (10 kohort, 14 vaka-
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kontrol çalışması, n=69681) parite ile azalan non-lineer
ilişki gösterilmiştir. Paröz kadınlarda nulliparözlere
göre relatif risk 0,69’dır (CI: 0,65–0,74; I2 = 76,9%). 1,2
ve 3 çocuk için nulliparözlere göre relatif risk sırasıyla
RR = 0,73; 95% CI; 0,64–0,84, I2 = 88,3%; RR = 0,62;
95% CI; 0,53–0,74, I2 = 92,1%; and RR = 0,68; 95% CI;
0,65–0,70, I2 = 20,0%’dir (19). Risk nulliparlarda, paröz
(tek çocuğa sahip kadınlar) kadınlara oranla %35-42
daha yüksektir Risk term gebelik sayısı ile azalmaktadır
(20). Bu çalışmada endometrium kanseri vakalarında
parite ortalaması 1,95±2,09’dir. Nullipar vaka oranı
%12’dir. Over kanserlerinde ise multiparite azalmış
risk ile ilişkilidir. Paröz kadınlarda over kanser riski
nulliparözlere göre %30 daha azdır (21-22). Parite ile
azalan over kanser riski artan yaş ile azalır (Artan yaş ile
Ptrend <0,001). Bu durum özellikle 75 yaş ve üzerinde
belirgindir ve bu yaş grubunda parite ile risk azalışı
görülmez. Over kanseri vakalarımızda parite ortalaması
2,41±2,44’tür. Primer peritoneal karsinom vakasında
parite sayısı 3’tür.

≥10 yıl olduğunda riskte değişim gözlenmemiştir
(26). Çalışmamızda endometriyal kanser vakalarının
%64’ünde sigara kullanımı, %20’sinde ise pasif
maruziyet öyküsü mevcuttur. Dolayısı ile endometriyal
kanser vakalarının aktif-pasif maruziyet oranı %84’tür.
21 vaka-kontrol çalışmasından 16066 kontrol, 11972
invaziv ve 2752 borderline vakanın incelendiği metaanalizde halen sigara kullananlarda invaziv müsinöz
kanser ve borderline müsinöz tümörler için riskin
arttığı (sırası ile OR = 1,31; 95 % CI; 1,03-1,65 ve OR
= 1,83; 95 % CI; 1,39-2,41), önceden kullanımın ise
borderline seröz tümörler için riski arttırdığı (OR = 1,30;
95 % CI; 1,12-1,50) belirtilmiştir. Seröz ve endometrioid
over kanserleri için risk tespit edilmezken, invaziv
berrak hücreli kanserler için azalan riske ilişkin bazı
kanıtlar elde edilmiştir (27). Çalışmamızda tüm ovaryan
kanserlerin %74’ünde aktif, %17’sinde pasif maruziyet
tespit edilmiştir. Seröz kanser vakalarının %77’sinde,
müsinöz kanser vakalarının %50’sinde sigara içimi
mevcuttur.

Jinekolojik kanserlerde bahsedilmesi gereken bir
diğer faktör sigaradır. Ancak servikal adenokarsinom
riski sigara kullanımı ile ilişkili değildir (23). Persistan
HPV enfeksiyonu olan kadınlarda sigara CIN3 pozitif
lezyon için risk artışına neden olur (24). Servikal
skuamöz hücreli karsinom sıklığı halen sigara içmekte
olanlarda içmeyenlere oranla 1,5 kat fazladır (23).
Meta-analizlere göre sigaraya maruz kalanlarda da
(pasif içicilik) kalmayanlara oranla risk %73 daha
fazladır (25). Çalışmamızda servikal skuamöz kanser
vakalarının %80’ninde sigara kullanımı, %10’nunda
pasif maruziyet öyküsü mevcut olup aktif ve/veya
pasif yoğun maruziyet görülmektedir. Birçok kanser
türünün aksine endometrium kanserinde sigara
ile azalan riskten bahsedilmektedir. 2014 yılına
ait bir çalışmada 110,304 kadın vakada sigara ve
endometriyal kanser ilişkisi değerlendirilmiştir. Takip
sırasında 1476 endometriyal karsinom vakası tespit
edilmiş, halen sigara kullananlarda ve geçmişte
kullanmış olanlarda hiç kullanmamış olanlara göre
riskte azalma gösterilmiştir (halen kullananlar için RR:
0,89; 95 % CI; 0,8-1, şu an kullananlar için RR 0,65; 95
% CI; 0,55-0,78). 1-4 yıl arasında sigara kullanımının
bırakılmasında başlangıca göre risk artışı görülmüştür
(RR 0,65; 95 % CI; 0,48- 0,89). Ancak bırakma süresi

Özellikle son yıllarda epidemik hale gelen aşırı kilo ve
obezitenin jinekolojik kanserler ile ilişkisinin önemi
artmıştır. 128.233 vakanın değerlendirildiği metaanalizde servikal kanser ve aşırı kilo arasındaki ilişki
vaka-kontrol çalışmalarında 1,03 (95% CI; 0,81-1,25)
ve kohort çalışmalarda 1,10 (95% CI; 1,03-1,17)
olarak tahmin edilmiştir. Servikal kanser ve obezitede
bu oranlar 1,40 (95% CI; 1,08-1,71) ve 1,08’dir (95%
CI; 0,60-1,52). Aşırı kilo servikal kanser ile ilişkili
değilken obezite ile serviks kanseri arasında zayıf bir
ilişki mevcuttur (28). Çalışmamızda serviks kanser
vakalarında VKİ ortalaması 27,81±2,61 olup %63,6’sı
aşırı kilolu, %27,3’ü obez grubundadır. Birçok diğer
kanserin aksine endometriyum kanser insidans
ve mortalitesi artmaktadır. Bu trendin en önemli
nedenlerinden birisi dünya genelinde epidemik olan
obezitedir. Endometriyal kanserlerin yarıdan fazlası
obezite ile ilişkilendirilebilir ve bu hastalık için obezite
bağımsız bir risk faktörüdür (29). Artan yağ doku,
androjenlerin östrojene çevrimi sağlayan aromataz
aktivitesini arttırır. Bu da endomtriyal proliferasyonu
ve prolieferatif gen transkripsiyonunu arttırır. Viseral
adipozite ile ilişkili kronik inflamasyon proinflamatuar
adipokinler ile yönetilir ve hiperinsülinemi, IGF1
artışı ve hiperglisemiyle sonlanır. Bu da endometriyal
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proliferasyon için yakıt görevi görür. Eş zamanlı
anti inflamatuar sitokinlerde azalma da görülebilir.
İnflamasyon ve artan östrojen aynı zamanda DNA
hasarı ve genetik instabilite ile ilişkilidir. Son olarak
tümör mikroçevresinde destek ile ilişkili kök hücreler
adipoz dokudan elde edilebilir (29). Çalışmamızda
endometrium kanseri vakalarında VKİ ortalaması
28,75±2,61’dir ve vakalar %88’i aşırı kilolu ve obez
grubunda yer almaktadır. Obezite ve boy over kanseri
ile orta derecede risk artışı sebebidir. Kohort çalışmaları
da adolesan dönemindeki BMI de dahil olmak üzere
boy ve vücut kitle indeksinin artmış over kanser riski
ile ilişkili olduğunu göstermiştir. 25.157 over kanserli
ve 81.211 kontrol vakasının değerlendirildiği metaanalizde over kanser için relatif risk boyda her 5 cm
artışta 1,07 artar (95%CI; 1,05–1,09). Her 10 cm artışta
RR 1.16 (95% CI; 1,11–1,21). Vücut ağırlığında her 5
kg/m2 artış ise rölatif risk 1,1 artar (95% CI; 1,07–1,13)
(30). Bu durum özellikle BMI 28 kg/m2 ve üzerinde olan
kadınlarda belirgindir. Diğer antropometrik ölçümler
(kalça çevresi, bel-kalça oranı) ile risk saptanmamıştır
(31-34). Obezite over kanser mortalitesini de arttırır.
Bu çalışmada VKİ ortalaması over kanseri vakalarında
28,97±2,44’tür. Primer peritoneal karsinom vakasında
VKİ 29’dur.
Her kanser türünde olduğu gibi prognoz ve sağkalımda
evre jinekolojik kanserlerde de önemlidir. Servikal
kanserlerde ülkemizde 5 yıllık sağkalım oranları
gelişmiş ülkelerden daha azdır. Bunun sebebi olarak
cerrahi ile tedavi edilebilen erken evre lezyonların
yakalanmasında halen istenen düzeylere ulaşılamaması
gösterilmiştir (2). Çalışmamızdaki servikal kanserlerin
%91’i evre 1B1 ve altındadır. Ülkemizde 2014 yılında
uygulamaya konan primer HPV taraması ve refleks
sitoloji taraması gelecek için umut vermektedir.
Endometrium kanserinde vakaların çoğunluğu tanı
anında erken evrededir (%74-75, Evre 1). %7-8 kadarı
metastatik evrededir(35). İngiltere’de ileri evre
vakaların (Evre 3-4) %26’sı 80 yaş üzerindedir. Bu oran
6-79 yaş arasında %17, 15-59 yaş arasında %13’tür
(35). Bu çalışmada endometrium kanser vakalarının
% 45,8’i Evre 1a, %12,5’u Evre 1b, %20,8’i Evre-2,
%8,3’ü Evre 3b, %4,1’i Evre 3c2, %4,1’i Evre 4a, %4,1’i
Evre 4b’dir. Over kanserleri sıklıkla ileri evrelerde tanı
alabilmektedir (7). Bu çalışmada over kanserlerinin
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%41’i evre 3 ve üzerinde olup bu bilgi ile uyumludur.
Jinekolojik
malignitelerde
hastaların
başvuru
şikayetleri her ne kadar primer odağın yerleşim yerine
göre değişmekte ise de pelvik ve/veya abdominal
ağrı, karında şişkinlik hissi, menstruel düzensizlikler,
postmenopozal kanama, vajinal akıntı en başta gelen
ortak şikayetler olarak görülmektedir. Anatomik
yakınlıktan dolayı üriner ve/veya gastrointestinal
şikayetler de hastalığın derecesine göre izlenebilen
şikayetler arasında yer almaktadır (3).
Over kanserlerinde geniş çaplı vaka kontrol
çalışmalarında abdominal distansiyon veya şişkinlik
hissi, çabuk doyma ve/veya iştah kaybı, pelvik ve/
veya abdominal ağrı, idrar sıklık ve/veya aciliyet
hissinde artış, açıklanamayan kilo kaybı ve yorgunluk
gibi sistemik belirtiler, barsak alışkanlıklarında
açıklanamayan değişim, 50 yaş üzerinde yeni başlayan
İBS semptomları, asit en sık görülen başvuru nedenleri
olarak belirtilmiştir (36). Endometrium kanserinde
klasik alarme edici şikayet postmenapozal kanamadır.
Diğer sık belirtiler premenapozal dönemde anormal
vajinal kanama (ağır veya düzensiz), vajinal akıntı,
hematüri, anemi, trombositoz, yüksek kan şekeri
ve abdominal ağrıdır (36). Serviks kanserinin öncül
lezyonlarında bir çok vaka asemptomatiktir. İnvaziv
kanserde intermenstrüel, postkoital ve postmenapozal
kanama, persistan vajinal akıntı, hematüri, üriner
enfeksiyon, abdominal ağrı, yüksek beyaz hücre sayısı
ve düşük hemoglobin görülebilir (36). Bu çalışmada
serviks kanseri vakalarının %36,3’ünde başvuru
şikayeti postmenapozal kanama, %27,2’sinde vajinal
akıntı, %9’unda pelvik ağrıdır. Kalan vakaların da büyük
çoğunluğunda başvuru şikayeti bu semptomların
kombinasyonu şeklindedir. Over kanseri vakalarında
görülen en sık başvuru şikayeti ise pelvik ağrıdır(% 64,1).
Bu kanserde ikinci en sık başvuru şikayeti ise %17,9
ile postmenapozal kanama olarak tespit edilmiştir.
Endometrium kanseri olan vakaların %68’inde, uterin
sarkomların %80’inde başvuru şikayeti postmenapozal
kanamadır. Uterin korpus kanseri olan diğer vakalarda
başvuru şikayeti ise pelvik ağrıdır.
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ORJİNAL ÇALIŞMA

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEDASYON İÇIN
KULLANILAN AJANLARIN ANTİBAKTERİYEL
AKTİVİTELERİNİN İN VİTRO YÖNTEMLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the Antibacterial Activities of the Agents Used
for Sedation in Intensive Care Unit In Vitro Method
Emre MUTLU1 (0000-0003-2772-2364)

ÖZET
T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp
Kurumu, İstanbul, Türkiye

Emre MUTLU Dr.

Amaç: Yoğun bakımda sedasyon, anksiyetenin ve ajitasyonun tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yoğun bakımda sedasyon amaçlı, infüzyon şeklinde yaygın olarak kullanılan propofol, ketamin, tiyopental, deksmedotomidin ve midazolam’ın pratikte kullanılan dozlarının antimikrobiyal
aktivitesinin in vitro olarak araştırılması hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem: İntravenöz anestezik ajanların in vitro antimikrobiyal aktiviteleri mikro dilüsyon
tekniği ile araştırıldı. Testte kullanılan mikroorganizmalar aşağıdaki gibidir: Escherichia coli (ATCC
25922), Yersinia psödotüberküloz (ATCC 911), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 10145), Listeria
monocytogenes (ATCC 43251), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC
25923), Bacillus cereus 702 Roma, Mycobacterium smegmatis (ATCC 607), Candida albicans (ATCC
60193) ve Saccharomyces cerevisiae RSKK 251. Antibakteriyel deneyler, pH 7.3'te Mueller-Hinton
sıvısında gerçekleştirildi ve pH 7.0'da tamponlu Maya Nitrojen Tabanı'nda antifungal analizler yapıldı.
Bulgular: Sadece ketamin içeren preparat antimikrobiyal aktivite gösterirken diğer ajanlar antimikrobiyal etki göstermedi.
Sonuç: Yapılan çalışma sonucunda ketamin in vitro ortamda yoğun bakım ünitesinde sık görülebilen mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal etkinlik göstermiştir. Bununla birlikte, klinik kullanımda ketaminin antimikrobiyal etkinliğini, antibiyotik tedavisine potansiyel katkısını ve yoğun
bakım ünitesi enfeksiyonlarının ortadan kaldırılmasına veya sepsisli hastalara ne kadar fayda sağlayacağını değerlendirmek için in vivo çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Anestezikler; Ketamin; Yoğun bakım
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Objective: Sedation in the intensive care unit is used for the treatment of anxiety and agitation.
This study aims to investigate the in vitro antimicrobial activity of propofol, ketamine, thiopental,
dexmedetomidine and midazolam doses used in practice for sedation purposes in the intensive
care unit.
Material and Methods: In vitro antimicrobial activities of intravenous sedative agents were
investigated by using the microdilution technique. Microorganisms used in the test were as
follows: Escherichia coli (ATCC 25922), Yersinia pseudotuberculosis (ATCC 911), Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 27853), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC
25923), Bacillus cereus 709 ROMA, Mycobacterium smegmatis (ATCC 607), Candida albicans (ATCC
60193), Candida tropicalis (ATCC 13803) and Saccharomyces cerevisiae RSKK 251. Antibacterial
experiments were performed in Mueller-Hinton Broth with a pH of 7.3, and antifungal analyses
were carried out in buffered Yeast Nitrogen Base with a pH of 7.0.
Results: Only the preparation with ketamine showed antimicrobial activity, whereas no
antimicrobial activity was detected in the preparations with the other agents.
Conclusion: Ketamine has antimicrobial activity in vitro on microorganisms frequently seen
in the intensive care unit practice. However, there is a need for in vivo studies to evaluate the
antimicrobial efficacy of ketamine in clinical use, its potential contribution to antibiotic therapy,
and how well it can eliminate intensive care unit infections or benefit the patients with sepsis.
Keywords: Anesthetics; Ketamine; Critical Care
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INTRODUCTION
Anxiety and agitation may develop in the intensive
care unit patients due to various factors such as
fear, loss of control, insomnia, pain, biochemical
disorders, drugs, and fever (1–4). Lack of suppression
of stress manifests as conditions such as hypertension,
tachycardia, discomfort, hypoxia, and hypercapnia and
struggle with a ventilator. Therefore, sedation plays an
important part in the suppression of stress response.
Sedation suppresses stress response, reduces anxiety,
increases tolerance to ventilator support and facilitates
the procedures such as aspiration, invasive procedures,
and dressings (5,6). Clinical studies in the literature
report that selection of the agent to be used for
sedation affects the treatment results of the patient (7).
It is known that sedative agents delivered via venous
catheters through continuous infusion can sometimes
support the growth of microorganisms (8–10). Thus,
these agents may induce systemic bacteraemias and
wound infections. It is reported that some sedative
agents can inhibit the growth of microorganisms (11).
Agents like midazolam, propofol, thiopental,
ketamine, and dexmedetomidine are commonly used
as intravenous infusions in the intensive care unit.
The antimicrobial activities of midazolam, propofol,
thiopental, ketamine, and dexmedetomidine may
be advantageous for the infections depending on
contamination. Moreover, the antimicrobial activities
of these agents may provide a secondary benefit for
the patients with sepsis in the intensive care unit.
Therefore, of all the agents, those with antimicrobial
activity may become prominent and be the primary
choices by offering a secondary gain to patients
with septic shock and patients in need of prolonged
sedation.
The antimicrobial efficacy of the original clinical
versions of these drugs on microorganisms found in the
intensive care unit practice has not been adequately
studied. In this study, the aim is to investigate the in
vitro antimicrobial activities of propofol, ketamine,
thiopental, dexmedetomidine, and midazolam, which
were commonly used for sedation in the intensive care
unit. Antimicrobial activity of the sedative drugs may
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prevent infections due to contamination and positively
contribute to the treatment of the intensive care unit
infections.

MATERIALS AND METHODS
In vitro antimicrobial activities of the drugs containing
propofol, ketamine, thiopental, dexmedetomidine and
midazolam available in the Turkish pharmaceutical
market (Precedex 200 mg/mL, Ketalar 50 mg/ mL,
Zolamid 5 mg/mL, Propofil 1% Fresenius 100mg/20
mL, Pental sodium 500 mg/20mL) were investigated.
Assessment of the Antimicrobial Activity
All of the tested microorganisms were obtained from
the Public Health Agency of Turkey (Ankara, Turkey)
and were as follows: Escherichia coli (ATCC 25922),
Yersinia pseudotuberculosis (ATCC 911), Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 27853), Enterococcus faecalis (ATCC
29212), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Bacillus
cereus 709 ROMA, Mycobacterium smegmatis (ATCC
607), Candida albicans (ATCC 60193), Candida tropicalis
(ATCC 13803) and Saccharomyces cerevisiae RSKK 251.
Agar Well Diffusion Method
All bacteria were suspended in Mueller Hinton (MH)
broth (Difco, Detroit, MI). The yeast-like fungi were
suspended in yeast extracts (YE) broth (Difco, Detroit,
MI). Then, the microorganisms were diluted to
approximately 106 colony forming units (CFUs) per mL.
Mueller Hinton and Brain heart infusion (BHI) agars
with 0.02% Tween-80 were used for all bacteria and
M. Smegmatis; respectively. For yeast-like fungi, Potato
dextrose (PD) agar (Difco, Detriot, MI) was used. These
were "flood-inoculated" onto the surface of MH, BHI,
and PD agars and then dried. Wells 5 mm in diameter
were cut from the agar using a sterile cork-borer, and
50 μL of the extracted substances were delivered into
the wells (4). The plates (MHA and PDA) were then
incubated at 35°C for 18 h and 48 h, respectively. M.
smegmatis was grown for 3 to 5 days on BHI agar
plates at 35°C. Antimicrobial activity was calculated
by comparing the zone of inhibition against the test
organism. Ampicillin (10 μg), streptomycin (10 μg), and
fluconazole (5 μg) were used as standard drugs.
Determination of the minimum inhibitory and
minimum bactericidal concentration of ketamine:
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The antimicrobial effects of the substances were
tested quantitatively in respective broth media by
using double dilution and the minimum inhibitory
concentration (MIC) values (µg/mL) were determined
(4, 5). Antibacterial and antifungal assays were
performed in MH broth at pH 7.3, and in YE at pH 7.0,
respectively. Dilution of ketamine to be tested was
prepared in 0.1 ml volumes of sterile MH, BHI and
YE broths to yield concentrations ranging from 5000
μg/mL to 5 μg/mL. After preparation of suspensions
of test microorganisms in MH, BHI and YNB broths
(approximately 106 microorganisms per mL), one drop
of suspension (0.02 ml) was added to the extract/broth
dilutions. After incubation at 35°C for 18-72 h, the
tubes were examined for growth. The MIC was defined
as the lowest concentration that showed no growth.
The dilutions without visible growth were used to
determine the minimum bactericidal concentration
(MBC); the samples (100 μL) were spread across the
surface of dried MH and YNB agar with sterile, bent
glass rods and then incubated at 35°C for 18-72 h. For
each extract, the lowest concentration that showed
no growth on an agar plate was defined as the MBC.

Ampicillin (10 mg/mL), Streptomycin (10 mg/mL)
and fluconazole (2 mg/mL) were used as standard
antibacterial and antifungal drugs, respectively.
MIC (The minimum inhibitory concentration): This
dose may be bactericidal or bacteriostatic (inhibition
of the bacterial growth and reproduction continues
when the drug activity ceases). It was found that MBC
determines MIC.
MBC (The minimum bactericidal (killing) concentration):
It is the lowest concentration of an antibacterial agent
required to kill a particular bacterium.

RESULTS
Of all the drugs (propofol, ketamine, thiopental,
dexmedetomidine, and midazolam) tested using
microdilution and Agar well methods, only ketamine
was determined to have antimicrobial activity.
Ketamine has antimicrobial activity against all of the
tested microorganisms, but it showed the highest
activity against Gram-positive bacteria and M.
smegmatis (Table 1, Figure 1).

Table 1: Antimicrobial activity of various sedative drugs (µg/mL).
Drug Name

Stock Conc.

Test Conc.
µg/mL

Microorganisms and Inhibition Zone (mm)
Ec

Yp

Pa

Sa

Ef

Bc

Ms

Ca

Ct

Sc

Dexmedetomidine

200 mg / 2mL

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500

10

10

10

18

15

15

30

8

10

8

1250

6

6

8

14

10

10

20

6

6

6

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

½ dilution
Midazolam

5 mg / mL

½ dilution
Ketamine

50 mg / mL

½ dilution
Propofol 1%

100 mg / 20 mL

½ dilution
Thiopental Sodium

1250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

½ dilution

500 mg / 20 mL

652

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amp.

10

10

10

18

10

35

15

Strep.

10

Flu.

2

35

25

25

25

Ec: E. coli ATCC 35218, Yp: Y. pseudotuberculosis ATCC 911, Pa: P. aeruginosa ATCC 27853, Sa: S. aureus ATCC 25923, Ef: E. faecalis ATCC
29212, Bc: B. cereus 709 Roma, Ms: M. smegmatis ATCC607, Ca: C. albicans ATCC 60193, C. tropicalis ATCC13803, S. cerevisiae RSKK 251,
Amp.: Ampicillin, Strep.: Streptomycin, Flu.: Fluconazole,(—): no activity at the tested concentration.
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Figure 1. Antimicrobial activity of
Ketamine with Agar well method.
A; S. aureus, B; B. cereus, Marked
areas with red arrows show the sizes of the zones of inhibition caused
by ketamine in concentrations of
2500, 1250 and 650 mg-1 mL.

Antimicrobial activity of ketamine and its MBC and MIC
values were determined by using the microdilution
method. Ketamine’s antimicrobial activity had an
inhibitory effect on the growth of B. cereus, with a
MIC of 15.6 mg/mL, and it had bactericidal activity
against other tested microorganisms. It was observed

that the concentration of ketamine required to have a
bacteriostatic or fungistatic effect was between 15.6250 mg/mL, the most sensitive microorganisms were
S. aureus and M. smegmatis, and MIC and MBC values
were approximately 15.6 mg/mL (Table 2).

Table 2. Antimicrobial activity of ketamine (µg/mL).
Tested Microorganisms

Ketamine (50 mg/mL)
Minimum Inhibitory
Concentration (MIC)

Minimum Bactericidal
Concentration (MBC)

E. coli ATCC 35218

250

250

Y. pseudotuberculosis
ATCC 911

250

250

P. aeruginosa ATCC
27853

125

250

S. aureus ATCC 25923

7.8

15.6

E. faecalis ATCC 29212

62.5

125

B. cereus 709 Roma

15.6

-

M. smegmatis ATCC607

15.6

15.6

C. albicans ATCC 60193

125

125

C. tropicalis ATCC13803

125

125

S. cerevisiae RSKK 251

125

125

DISCUSSION
In our study, antimicrobial activities of propofol,
ketamine,
thiopental,
dexmedetomidine
and
midazolam available in their original clinical forms
(Precedex 200 mg/mL, Ketalar 50 mg/ mL, Zolamid
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5 mg/mL, Propofil 1% Fresenius 100mg/20 mL,
Pental sodium 500 mg/20mL) were investigated by
using microdilution and Agar well methods. Some
of the studies in the literature, which evaluate the
antimicrobial efficacy of local anesthetics were
included.
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On the other hand, there are a small number of studies
evaluating the antimicrobial efficacy of sedative agents
used in intensive care.
It was observed that the clinical form of the sedative drug
which contains ketamine alone exhibited antimicrobial
activity against E. coli, Y. pseudotuberculosis, P.
aeruginosa, S. aureus, E. faecalis, B. Cereus, M.
smegmatis, C. albicans, C. tropicalis and S. cerevisiae. It
can also be suggested that hydrochloric acid, which was
used as a preservative in the preparations containing
ketamine, plays a role in and contributes to the
antimicrobial activity of the drug. However, the absence
of antimicrobial activity in the dexmedetomidine and
midazolam preparations containing hydrochloric acid
as a preservative may indicate that the actual sedative
agent itself is important for the antibacterial effect. In
addition, it has been suggested that sedative agent and
preservative together may have a synergistic effect.
In previous studies, antimicrobial effects of various
sedative agents have been studied, but the mechanism
underlying their antibacterial activity has not been
fully understood. Several studies found that the
antimicrobial effects of some of the sedative agents
may depend on their molecular weight, pH, and
thermodynamic activity (12–14). A number of
researchers revealed the interaction between the
cytoplasmic membrane and macromolecule, through
which the agents can alter membrane functions by
decreasing the number of viable cells and causing the
lysis of protoplasts, thus changing the permeability (12).
In a study investigating the antimicrobial activity of
dexmedetomidine and midazolam, microdilution
method was used to determine the antimicrobial
activities of the agents on Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecalis, Escherichia coli and
Pseudomonas aeruginosa, and it was observed that
midazolam exhibited inhibitory and bactericidal
activity against S. aureus and E. Faecalis, while
dexmedetomidine only had inhibitory activity against
S. aureus, E. coli, and P. aeruginosa (15). It was
suggested that midazolam’s prominent bactericidal
activity might be due to hydrochloric acid included in
the preparation as a preservative. On the other hand,
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midazolam did not show any antibacterial effect in
our study. Conflicting results may be attributable to
the experimental conditions: bacterial strains used,
methods of evaluating bacterial growth and/or drug
dilutions, differences in methods, and the pH of the
medium. In their study, Pelz et al. investigated the
antimicrobial effects of preservatives in addition to the
antimicrobial activities of anesthetics and found that
this effect was not attributable to preservatives alone.
They suggested that the agents and the preservatives
showed a synergistic effect (16). Keles et al. showed
that midazolam had antimicrobial activity on E.coli,
P. aeruginosa, A. baumannii, E. coli ESBL, whereas
dexmedetomidine had no antimicrobial activity on
these microorganisms (17). Durak et. al reported that
midazolam demonstrated an inhibitory effect on the
strains of S. aureus and E. faecalis at a concentration
higher than the one used in clinical practice.
Antimicrobial activities of these drugs may depend on
their concentration (18).
Gocmen et al. investigated the antimicrobial activity
of ketamine on S.aureus, S.epidermidis, E.faecalis,
S.pyogenes, S.aeruginosa and E.coli by using disc
diffusion method. They determined that discs
containing 500 and 250 μg of ketamine were as effective
as ciprofloxacin and inhibited bacterial growth, discs
containing 125 μg of ketamine had antimicrobial
activity against other bacteria except for E.coli, and
discs containing 6.25 μg of ketamine did not exhibit
any antimicrobial activity (19). In this study, similar to
our results, ketamine showed antimicrobial activity.
There are studies in the literature investigating the
antimicrobial activities of the drugs that are not used
as antibiotics (20). In addition, ketamine is among the
drugs with antibacterial activity, but it is not used as
an antibiotic (18). The results obtained in our study
regarding the antibacterial activity of ketamine are
similar to the results obtained in the previous studies
in the literature. In addition to the inhibitory and
bactericidal effects of ketamine against all bacteria
except B.cereus, the results indicate that this drug may
have a broad spectrum antibacterial activity and its
potent bactericidal activity may be useful.
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Some of the studies in the literature have found positive
results regarding the antibacterial activity of midazolam
and dexmedetomidine. It can be said that these
differences might particularly be due to the differences
in concentration. While the antibacterial activity was
assessed by using dilutions of the clinical forms in our
study, previous studies usually focused directly on
the antibacterial activity of the active ingredient and
investigated using higher concentrations of the drug.
We think that, in our study, testing the doses used in
the daily practice is important as it demonstrates the
availability of these drugs’ antibacterial activity in
clinical practice.
In conclusion, our study shows that dexmedetomidine,
midazolam, propofol, thiopental, and dexmedetomidine
lack antibacterial properties, but ketamine has
antimicrobial activity. The dose of ketamine used in
the clinical practice can have antimicrobial activity and
ketamine may reduce the infections that develop due to
contamination. Potentially, this effect of ketamine may
positively contribute to the elimination of infections in
the intensive care unit. However, further animal and
clinical studies are required to evaluate the usability of
the antimicrobial activity of ketamine in the clinic, and
the extent of its efficacy in reducing the infections in
the intensive care unit.
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Amaç: Perkütan coroner girişim (PKG) sırasında coroner balon üzerindeki çöküntünün kaybolması beklenmektedir. Bazı hastalarda bu koroner balon çöküntüsünün kaybolması için daha yüksek basınçlara çıkılmasına gerek duyulabilir. Yüksek şişirme basınçları, koroner diseksiyon ve rupture gibi akut komplikasyonlar açısından bir
risk teşkil etmektedir. Bu çalışmadaki hipotezimiz koroner balondaki çöküntünün kaybolması için uygulanması
gereken şişirme basıncı ile hastaların demografik özellikleri, biyokimyasal belirteçleri ve lezyon lokalizasyonu
arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.
Materyal ve Metod: Bu çalışmaya kararlı anjina pectoris yakınması olan 97 hasta prospektif olarak dahil
edilmiştir. Hastaların hipertansiyon, diyabet, yaş ve sigara içiciliği gibi demografik özellikleri not edilmiş olup
sonrasında lipit paneli, kalsiyum, kreatinin ve hematocrit gibi biyokimyasal belirteçleri ölçülmüştür. Koroner
anjiyografi yapılarak sorumlu lezyonun lokalizasyonu, kalsifikasyon derecesi belirlenmiştir. Sonrasında hastalar koroner balondaki çöküntünün kaybolması için gereken şişirme basınçlarına göre iki gruba ayrılmıştır.
8 mmHg’ye kadar şişirme basıncına gereksinim duyulan hastalar Grup 1’i; 8 mmHg’den daha yüksek şişirme
basıncına gerek duyulan hastalar Grup 2 olarak tanımlanmıştır.
Bulgular: Sigara içiciliği, lezyonun damarın proksimal kesiminde yerleşim göstermesi, lezyonda kalsifikasyon
varlığı gibi özellikler istatistiksel olarak anlamlı şekilde Grup 2’de daha fazla görülürken(p<0.05), daha ileri
yaş gibi özellikler de Grup 2’de daha sık gözlenmiş olup istatistiksel olarak anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır
(p>0.05). Diyabet varlığı, metabolik sendrom varlığı, hastanın kullanmakta olduğu ilaçlar, trigliserit düzeyi, LDLkolesterol düzeyi, HDL-kolesterol düzeyi, kreatinin düzeyi, ürik asit ve hemoglobin düzeyleri gibi belirteçlerin
PKG şişirme basınçları üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
Sonuç: Sigara içiciliği, sorumlu lezyonun damarın daha proksimalinde yerleşim göstermesi ve lezyonun kalsifikasyon derecesi, PKG sırasında daha yüksek şişirme basınçları gerektiren risk faktörleridir.
Anahtar Kelimeler: Kalsifikasyon; Sigara içimi; Şişirme basıncı; Lezyon lokalizasyonu;
Perkütan koroner girişim

ABSTRACT

İletişim:
Uzm. Dr. Levent ÖZDEMİR,
Kervansaray Mahallesi, 2019. Sok.
No:1, 40100, Merkez, Kırşehir.
Tel: +905323432464
e-mail:
drolevent@gmail.com
Geliş tarihi/Received: 22.10.2018
Kabul tarihi/Accepted: 06.03.2019
DOI: 10.16919/bozoktip.473427
Bozok Tıp Derg 2019;9(2):73-6
Bozok Med J 2019;9(2):73-6

Background: Disappearing of indentation on coronary balloon is desired in percutaneous coronary intervention (PCI). We may need high inflation pressure to disappear indentation of coronary balloon for some patients.
High inflation pressures are a risk factor for acute complications such as coronary dissection and rupture. We
hypothesized, whether there are any relation between coronary balloon inflation pressure that necessitates
disappearing of indentation with patient’s characteristics, biochemical markers and lesion localization.
Material and Methods: 97 patients with stable angina were enrolled prospectively for this study. We noted
clinical characteristics of patients such as hypertension, diabetes, age and smoking, and then measured
biochemical markers as lipid profile, calcium, creatinine, hematocrits etc. As well as lesion localization and
calcification degrees on culprit vessel evaluated through Coronary Angiography. The patients were divided
into two groups according to their inflation pressure that necessitates disappearing of indentation on balloon
through PCI. We defined inflation pressure up to 8 mmHg for group 1, whereas over 8 mmHg for group 2.
Results: Smoking, proximal lesion localization of the vessel, calcification on the culprit vessel were more
frequent in group 2 (p<0.05), though, older age and Hypertension were frequent in group 2 without statistically
importance (P>0.05). Diabetes, metabolic syndrome, patient’s medications and level of triglyceride, LDLcholesterol, HDL-cholesterol, creatinine, uric acid also hemoglobin didn’t have any effect on inflation pressures
during PCI (p>0.05).
Conclusion: Smoking, proximal lesion localization of the vessel, calcification degrees on the culprit vessel are
risk factors for high inflation pressures through PCI.
Keywords: Calcification; Smoking; Inflation pressure; Lesion localization; Percutaneous coronary intervention
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Introduction
Since the first percutaneous transluminal coronary
angioplasty performed by A. Gruentzig in 1977,
percutaneous coronary interventions (PCI) have
become the most important treatment modality for
coronary heart disease. Coronary angioplasty involves
substantial risk for coronary dissections and rupture
during procedure. In addition, restenosis also may be
seen mostly in first six months and later too, after PCI.
Inflation pressure is important factor for complications
during the PCI and also related for restenosis through
post follow-up. The benefits of the optimal inflation
pressure may reduce dissection, rupture and restenosis.
Low inflation pressure results in under-dilatation and
is associated with restenosis. However, high inflation
pressure increases the risk of acute complications
such as coronary dissection and perforation may
result of coronary bypass surgery. Vessel injury
during PCI is highly dependent on atherosclerotic
plaque composition, eccentricity of treated segment,
and balloon barotraumas. Atherosclerotic plaque
in coronary arteries is mostly composed of fibrous
tissue with variable amounts of calcific deposits (hard
plaque). However, practically, atherosclerotic plaques
mainly have dense collagen or calcific deposits. Hard
atherosclerotic plaque is commonly noticed in patients
with stable angina pectoris, and these patients may
need high inflation pressure during PCI. On the other
hand, high inflation pressure also may bring acute
complications. Predicting the patients who need high
inflation pressure before PCI might help us become
aware of acute complications of procedure.
The purpose of this study to predict which patient
may need high inflation pressure before performing
PCI in stable angina, by taking consideration of
patient’s characteristics, biochemical tests and lesion
localization on the vessel.

Material and Methods
97 patients with stable angina who had elective PCI
were admitted for the study consecutively and prospectively. All patients had class III or IV angina and no
history of recent acute coronary syndromes in last 28
days. Coronary balloon was inflated gradually with the
pressure of one atmosphere. Inflation pressure is requ-
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ired for disappearing of indentation on coronary balloon: If inflation pressure was less than 8 atmosphere or
equal then it defined as low inflation pressure group
(Group A). Over 8 atmospheres was subjected to high
inflation pressure group (Group B). Biochemical parameters were also analyzed in licensed laboratory. The
study was approved by local ethic committee. All patients were informed about the study, and their written
consents were obtained.

Statistical analysis
Continuous variables were given as mean ± SD and
defined as percentage too. A value of p < 0.05 was
considered to be statistically significant. Chi-square test
was used to analyze to represent how the parameters
were interlinked. SPSS 15.0 software was used for
statistical analysis (Version 15, SPSS Inc., Chicago, IL,
USA).

Result
A total of 97 patients, 50 were over 65 years old.
Both groups (the low inflation and the high inflation)
had male dominance. No significant difference
was found between the groups in terms of gender,
diabetes mellitus, hypertension, BMI and biochemical
parameters (Table 1). Predictors for high inflation
pressure were found as smoking, proximal lesion
localization on the vessel and calcification on the
culprit vessel (P <0.5), given in Table 1. Hypertension
and over 65 years; although not statistically significant;
each had a risk for high inflation (P>0.5) (Table 1).
On the other hand, Diabetes Mellitus, metabolic
syndrome, alcohol intake, triglyceride , HDL cholesterol,
serum creatinine, uric acid, hemoglobin levels , and the
taking of acetyl salicylic acid, beta- blocker, statin and
ACE-I were found unrelated on inflation pressures
during PCI (p>0.05) (Table1).
There were no significant differences between death
rates (1.2% vs. 1.2%), myocardial infarction (3.0% vs.
3.2%), or CABG (2 % vs.1,8 %) group 1 and 2 respectively
through in-hospital stay.
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Table 1. Demographic characteristics of the study population.
Low Inflation
Group (n=50)

High Inflation
Group (n=47)

P value

Age over 65 year

22

28

0,08

Female/Male ( %)

48/52

34/66

0,3

Diabetes Mellitus( %) 52

52

0,9

Hypertension ( %)

61

64

0,09

Smoke ( %)

47

66

<0,001

BMI (kg/m2)

31,9± 4,9

30,9± 5,5

0,6

Creatinin (mg/dL)

0,8± 0,1

0,8± 0,1

0,9

Hemoglobin (mg/dL)

13± 2,0

13,5± 2,5

0,5

Total cholesterol
(mg/dL)

177± 39

183± 45

0,7

Triglyceride (mg/dL)

145± 79

119± 71

0,3

LDL-C (mg/dL)

116± 30

124± 36

0,5

HDL-C (mg/dL)

35± 8

36± 7

0,7

HbA1C

5,9± 0,7

6,2±1,5

0,5

Uric acid (mg/dL)

5,6± 1,4

5,8± 1,2

0,6

Proximal localization
of the vessel

30

44

<0.001

Calcification on the
culprit vessel

13

22

<0,001

Discussion
Our study showed that smoking, lesion localization
on the proximal vessel, calcifications on the culprit
vessel are the predictors for high inflation pressure
in PCI. Balloon dilatation in coronary arteries results
in morphological changes. Data from animal model
studies have provided consistent evidence for the
mechanism of balloon injury to tissue and cellular
levels (1). Inflation of balloon results in compression of
plaque which may cause deep tissue dissection that can
be observed through angiography and intravascular
ultrasound IVUS (2).
The lower inflation pressure with residual stenosis
have much lower risk of coronary dissection which is
preferred over high inflation pressure without residual
stenosis otherwise high risk of acute complications (3-4).
Most coronary stenoses responds to pressure with
less than or equal 8 atmosphere (5). Although
for some lesions, 20 atmosphere or over may be

required to reach optimal expantion of the balloon
(6-7). Anginal pattern, age, lesion related vessel and
history of smoking are related plaque morphology
(8). The Cutting Balloon is confirmed for predilating a
circumferential, heavily calcified lesions (9). Coronary
artery calcification may affect stent deployment, which
may cause further restenosis (10).
Calcified lesions may cause for suboptimal expansion
of the stent that may contribute subsequent risks of
in-stent restenosis and thrombosis.
High inflation pressure may result several major
complications such as coronary dissection and rupture.
High inflation pressure could be predictable before PCI,
it may alert to operator in terms of complications. In
our study, smoking, lesion localization on the proximal
part of the vessel and calcification on the culprit vessel
were significantly higher in high inflation pressure
group than low inflation pressure group.
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Age over 65 years and hypertension were higher in
high inflation pressure group than low inflation group,
but the difference did not reach statistical meaning.
Smoking and hypertension are the main risk factors
for the formation of hard plaque in previous studies
(11, 12). Our study showed high inflation pressure was
needed in these groups concordant with the previous
studies.
Our study also showed hypertension and smoking is
a risk factor for high inflation pressure as in previous
studies. In addition, lesion localization on the proximal
part of the vessel, calcification on the culprit vessel and
age may contribute to the formation of hard plaque
and may undergo to high pressure during PCI.
Limitations of our study are relatively small number of
participants and no follow-up data in patients with high
inflation pressure. The studies with the high volume
patients and follow-up are needed to show particular
risk factors for high inflation pressure.

Conclusion
This study shows that smoking, lesion localization on
the proximal vessel, calcifications on the culprit vessel
are the predictor factors for high inflation pressure in
PCI. Older patients with hypertension and smoking
have higher risk for coronary rupture and acute
complications in PCI because of the necessity of high
inflation pressures.
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Servikal omurganın yapısal ve işlevsel bütünlüğünü travma, dejenerasyon, tümöral ve infeksiyöz hastalıklar
bozabilirler. İnstabilite ayrıca, çeşitli nedenlerle yapılan cerrahi girişimlerden sonra da iyatrojenik olarak da
görülebilir. Servikal instabilite hafif nörolojik kusurlardan, ağır nörolojik defisitlere hatta ölüme neden olabilecek ciddi bir durumdur. Tedavisi nöral ve vasküler yapıların dekompresyonunu, normal anatomik dizilimin
tekrar sağlanmasını ve rijid bir fiksasyonu gerektirir.
Uzun süre immobilizasyon, traksiyon ve eksternal fiksatörler gibi ortez kullanımı şeklindeki konservatif tedaviler, bazı olgularda uygulanıyor olsa da gelişen cerrahi ve enstrumantasyon sistemleri günümüzde cerrahi
ile sağlanan internal fiksasyonu öne çıkarmıştır. Pedikül vidaları ile son derece güçlü stabilizasyon sağlanır.
Bu nedenle torakolomber omurgada en sık kullanılan enstruman olan pedikül vidalarının son yıllarda servikal bölgede de kullanımına başlanmıştır. İnce pedikül yapısı ve vertebral arterin yakın komşuluğu servikal
bölgede pedikül vidalarının kullanımını zorlaştıran faktörlerdir. Komplikasyonsuz bir cerrahi için bölge anatomisinin son derece iyi bilinmesi, vida giriş noktalarının, açılarının, vida genişlik ve derinliklerinin ölçülere
uygun şekilde seçilmesi şarttır.
Ölçümlerimizde pedikül kalınlıklarının kranio-kaudal yönde arttığını, 3.5 mm vida kalınlığının genel olarak
uygun olduğu, pedikül yüksekliklerinin pedikül kalınlıklarından fazla olduğunu gördük. Pedikül transvers açılarını 30-45º arasında ölçtük. Ölçümler hem kişiye hem de ölçülen seviyeye göre farklılıklar göstermektedir.
Bu durum, cerrahi öncesi radyolojik yöntemlerle yapılacak bir planlamanın pedikül vidalamasındaki önemini
gösterir.
Anahtar Kelimeler: Vertebra; Pedikül; Morfometrik
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ABSTRACT

Serhat YILDIZHAN, Dr. Öğr. Üyesi

Trauma, dejeneration, tumoral and infectional diseases may get demaged to integrity of structural and functional cervical spine. And also, instability may be seen as an iatrogenic after the surgery. Servical instability
is a situation that may cause minimal neurologic order to high neurologic deficit and even it may cause
to death. Treatment requires vascular and neural structures of decompression, providing again of normal
anatomic order and a rigid fixation.
Even so conservative treatment which is usage of as an orthesis as a long time immobilization, traction
and external fixator, is implemented in some cases, it puts forward internal fixation, which is provided with
surgery today, with the help of devoloping surgery and instrumentation systems. With the pedicle screws
are provided strong stabilization for that reason, in recent years pedicle screws which are used in thoracolumbar spine, are started to be used cervical region. It’s slim pedicle structure and the nearer of vertebral
artery are made difficult to usage of pedicle screws in cervical region. Surgery which is not involved in
complication, needs to be well-known the region of anatomy, screw entrance points, angles, wideness and
deepness must be choosen as a suitable form.
According to our measurements, the pedicle thickness increase towards craniocaudale, 3.5 mm screw thickness is suitable for surgery and pedicle highnesses are more than pedicle thicknesses. We measure that
pedicle transverse angles are 30-45º. Measurements may be different for every level and each person. This
situation shows the importance of planning in computerized tomography imaging before the surgery.
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GİRİŞ
Servikal omurganın yapısal ve işlevsel bütünlüğünü
travma, dejenerasyon, tümöral ve infeksiyöz hastalıklar
bozabilirler. İnstabilite ayrıca, çeşitli nedenlerle
yapılan cerrahi girişimlerden sonra da iyatrojenik
olarak da görülebilir. Servikal instabilite hafif nörolojik
kusurlardan, ağır nörolojik defisitlere hatta ölüme
neden olabilecek ciddi bir durumdur. Tedavisi nöral ve
vasküler yapıların dekompresyonunu, normal anatomik
dizilimin tekrar sağlanmasını ve rijid bir fiksasyonu
gerektirir. Uzun süre immobilizasyon, traksiyon ve
eksternal fiksatörler gibi ortez kullanımı şeklindeki
konservatif tedaviler, bazı olgularda uygulanıyor olsa
da gelişen cerrahi ve enstrumantasyon sistemleri
günümüzde cerrahi ile sağlanan internal fiksasyonu
öne çıkarmıştır. Pedikül vidaları ile son derece güçlü
stabilizasyon sağlanır. Bu nedenle torakolomber
omurgada en sık kullanılan enstruman olan pedikül
vidalarının son yıllarda alt servikal bölgede de
kullanımına başlanmıştır (1,2). İnce pedikül yapısı ve
vertebral arterin yakın komşuluğu servikal bölgede
pedikül vidalarının kullanımını zorlaştıran faktörlerdir.
Komplikasyonsuz bir cerrahi için bölge anatomisinin son
derece iyi bilinmesi, vida giriş noktalarının, açılarının,
vida genişlik ve derinliklerinin ölçülere uygun şekilde
seçilmesi şarttır (3).
Bu çalışmada; erişkin yaş grubundaki popülasyonda
alt servikal vertebralarda spinal kanal transvers ve
sagittal çapları ile pedikül kalınlık, yükseklik ve açıları
bilgisayarlı tomografi ile ölçülerek, alt servikal vertebra
cerrahisinde uygulanan cerrahi bir yaklaşım olan
transpediküler vida fiksasyonu tekniğinde kullanılacak
pedikül vidasının uygun ölçülerde seçimi ile perioperatif
dönemde oluşabilecek komplikasyonların önüne
geçilmesini sağlayacak parametreler ortaya konmaya
çalışılmıştır.

MATERYAL METOD
Bu çalışma da 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri
arasında üçüncü basamak bir hastanenin Beyin Cerrahi
Kliniğinde etik kurul onayı (2011-KAEK-2) alındıktan
sonra yapılmıştır.
Çalışmaya 18 yaş üstü; hastanede ayaktan ve yatarak
tedavi edilen hastalardan çekilen servikal bilgisayarlı
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tomografiler içerisinde; ölçüm yapılabilir olanlar ve
onam formu imzalayanlar dahil edilmiştir.
Tomografi görüntülemeleri Toshiba® Aquilion 80*2
160 Dedektör Multislice Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile
yapıldı. Aksial görüntülerden MPR ve 3D imajlar elde
olunarak pedikül kalınlıkları, pedikül açıları, transvers
ve sagittal çapları; sagittal kesitte pedikül yükseklikleri
ve pedikül açıları araştırmacı tarafından ölçülmüştür.
Morfolojik özellikler üçüncü servikal vertebradan (C3)
yedinci servikal vertebraya (C7) kadar elde edildi. Şekil
1'de; aksial imajlarda pedikülün ön-arka çapının en
geniş olduğu seviyede ölçüm yapılmıştır. Şekil 2’de;
Pedikül transvers açısı ; aksial imajdaki pedikülün
ortasından geçen eksen ile vertebral gövde midsagital
hattı arasındaki açı olarak tanımlandı.Şekil 3’de
sagittal pedikül yüksekliği; sagital imajlarda pedikülün
kraniakudal çapı en geniş olan seviyedeki yüksekliği
olarak tanımlandı. (Pedikül yüksekliği, pedikülün
istmusunda superoinferior dış çapı olarak tanımlandı)
Şekil 4’de sagittal pedikül açısı ise sagittal imajlarda
pedikülün ortasından geçen düz eksenin; kendi
vertebra korpusunun alt end plate’inden geçen düzlem
ile yaptığı açı olarak tanımlandı. Şekil 5’de; vertebra
aksial görüntülerinde; transvers çap (a), pedinküllerin
lamina ile birleşim yerlerini birbirine birleştiren
uzaklık; spinal kanal sagittal çapı (b), vertebra korpusu
posterior cisminden posteriorda midsagital hatta
laminaların birleşme noktasına olan uzaklık; t olarak
tanımlanmıştır.

BULGULAR
Pedikül genişlikleri, pedikül transvers açıları, pedikül
yükseklikleri ve pedikül sagittal açıları sağ ve sol olmak
üzere; transvers ve sagittal çap ölçüleri, standart sapma
ve ortalama değer olarak tablolarda verilmiştir.
Pedikül genişlikleri: C3 te sağda 3,92 mm, solda 3,87
mm olarak bulunmuştur. C4 te sağda 3,85 mm solda
3,94 mm C5 te sağda 4,45 mm solda 4,57 mm; C6 da
sağda 5,00 mm solda 5,04 mm; C7 de sağda 5,60 mm
solda 5,42 mm olarak ölçülmüştür. Sağ ve sol pedikül
genişlikleri her vertebra da birbirine yakın değerler
olarak bulunmuştur. Sağ C3 vertebra pedikül kalınlığı
(3,92 mm) sağ C4 vertebra pedikül kalınlığından (3,85
mm) daha büyük bulunmuştur. Sağ tarafta C4 ten
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itibaren sol tarafta C3 ten itibaren kranio-kaudal yönde
vertebra pedikül kalınlıkları artmaktadır. Bu her iki cins
ve ortalama değer için bu şekilde bulunmuştur (Tablo I).
Tablo 1: Pedikül genişlikleri
Cinsiyet
E

K
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Tablo 2: Transvers açılar
Cinsiyet

V

Transvers Açı
(Sağ)

Transvers Açı
(Sol)

E

C3

36,14 ± 10,77

39,44 ± 7,20

C4

37,74 ± 9,31

41,68 ± 7,10

Pedikül Genişliği
(Sağ)

Pedikül Genişliği
(Sol)

C5

35,34 ± 9,28

38,87 ± 8,15

C6

33,36 ± 9,07

38,91 ± 8,51

C3

4,22 ± 1,12

4,31 ± 1,26

C7

30,99 ± 9,13

33,29 ± 7,51

C4

4,11 ± 1,03

4,40 ± 1,31

C3

39,25 ± 11,78

38,46 ± 7,83

C5

4,91 ± 1,47

4,77 ± 1,03

C4

38,94 ± 10,14

43,63 ± 7,76

C6

5,26 ± 1,16

5,37 ± 1,63

C5

36,31 ± 10,10

38,89 ± 8,86

C7

6,03 ± 1,39

5,99 ± 1,80

C6

33,73 ± 9,86

40,59 ± 9,27

C3

3,58 ± 1,25

3,35 ± 1,43

C7

30,57 ± 9,92

33,51 ± 8,16

C4

3,55 ± 1,14

3,39 ± 1,49

C3

37,58 ± 7,63

38,98 ± 5,17

C5

3,92 ± 1,66

4,34 ± 1,13

C4

38,30 ± 6,69

42,58 ± 5,04

C6

4,70 ± 1,29

4,65 ± 1,80

C5

35,79 ± 6,68

38,88 ± 5,88

C7

5,10 ± 1,56

4,75 ± 2,02

C6

33,53 ± 6,54

39,69 ± 6,08

C3

3,92 ± 0,75

3,87 ± 0,79

C7

30,80 ± 6,58

33,39 ± 5,41

C4

3,85 ± 0,69

3,94 ± 0,82

C5

4,45 ± 0,95

4,57 ± 0,71

C6

5,00 ± 0,80

5,04 ± 1,12

C7

5,60 ± 0,90

5,42 ± 1,16

V

Pedikül transvers açıları C3 te sağda 37,58º solda
38,98º; C4 te sağda 38,30º solda 42,58º; C5 te sağda
35,79º solda 38,88º; C6 da sağda 33,53º solda 39,69º;
C7 de sağda 30,80º solda 33,39º olarak ölçülmüş
olup değerler birbirine yakın bulunmuştur. Tüm
vertebralarda solda sağa göre daha büyük değerler
elde edilmiştir. Cinsiyetlere göre ise erkeklerde tüm
vertebralarda solda daha büyük değerler bulunurken
kadınlarda C3 vertebrada sağda daha büyük değerler
elde edilmiş diğer vertebralarda solda ölçülen açılar
daha büyüktür (Tablo II).

K
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Tablo 3: Sagittal ve transvers çaplar
Cinsiyet

V

Sagittal Çap

Transvers Çap

E

C3

15,23 ± 3,47

23,98 ± 2,28

C4

14,40 ± 2,76

25,02 ± 2,18

C5

14,76 ± 3,12

25,56 ± 2,32

C6

15,12 ± 3,41

26,18 ± 2,99

C7

15,02 ± 3,24

25,50 ± 3,21

C3

12,78 ± 3,92

23,06 ± 2,50

C4

12,47 ± 3,11

24,41 ± 2,39

C5

13,05 ± 3,47

25,29 ± 2,53

C6

14,19 ± 3,73

25,35 ± 3,27

C7

14,03 ± 3,55

23,60 ± 3,58

C3

14,10 ± 2,22

23,55 ± 1,58

C4

13,51 ± 1,77

24,74 ± 1,55

C5

13,97 ± 2,10

25,44 ± 1,67

C6

14,69 ± 2,42

25,80 ± 2,12

C7

14,56 ± 2,29

24,62 ± 2,13

K
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Sagittal çap C3 te 14,10 mm; C4 te 13,51 mm; C5
te 13,97 mm; C6 da 14,69 mm; C7 de 14,56 mm
ölçülmüştür. Transvers çap C3 te 23,55 mm; C4 te 24,74
mm; C5 te 25,44 mm; C6 da 25,80 mm; C7 de 24,62
mm ölçülmüştür (Tablo III).
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Pedikül yükseklikleri C3 vertebrada sağda 6,46 mm
solda 5,90 mm; C4 te sağda 6,44 mm solda 6,36 mm;
C5 te sağda 6,10 mm solda 5,79 mm; C6 da sağda 6,14
mm solda 5,99 mm; C7 de sağda 6,59 mm solda 5,99
mm olarak ölçülmüştür. Her vertebrada sağda pedikül

yükseklikleri daha büyük olarak ölçülmüştür (Tablo IV).
Sagittal pedikül açıları C3 vertebrada sağda 6,42º solda
6,40º; C4 te sağda 5,60º solda 5,55º; C5 te sağda 5,68º
solda 5,58º; C6 da sağda 5,77º solda 6,03º; C7 de sağda
6,45º solda 5,83º olarak ölçülmüştür (Tablo V).

Tablo 4: Pedikül yükseklikleri

Tablo 5: Sagittal pedikül açıları

Cinsiyet

V

Pedikül Genişliği
(Sağ)

Pedikül Genişliği
(Sol)

Cinsiyet

V

SagittalPedikül
Açısı (Sağ)

SagittalPedikül
Açısı (Sol)

E

C3

6,78 ± 1,89

6,34 ± 1,73

E

C3

6,13 ± 2,57

6,09 ± 2,63

C4

7,14 ± 2,34

6,63 ± 1,59

C4

5,49 ± 2,35

5,35 ± 2,54

C5

6,81 ± 2,06

6,24 ± 1,93

C5

5,61 ± 2,83

5,72 ± 1,59

C6

6,51 ± 1,71

6,24 ± 1,52

C6

5,57 ± 2,36

5,86 ± 2,45

C7

6,79 ± 1,82

6,49 ± 1,89

C7

6,10 ± 2,59

5,76 ± 2,52

C3

6,10 ± 2,07

5,37 ± 1,93

C3

6,76 ± 2,81

6,77 ± 2,87

C4

5,62 ± 2,62

6,03 ± 1,75

C4

5,72 ± 2,55

5,78 ± 2,76

C5

5,28 ± 2,33

5,27 ± 2,14

C5

5,77 ± 3,08

5,63 ± 1,73

C6

5,70 ± 1,89

5,70 ± 1,67

C6

6,01 ± 2,57

6,24 ± 2,67

C7

6,36 ± 1,99

5,41 ± 2,11

C7

6,85 ± 2,83

5,92 ± 2,74

C3

6,46 ± 1,32

5,90 ± 1,16

C3

6,42 ± 1,83

6,40 ± 1,87

C4

6,44 ± 1,53

6,36 ± 1,11

C4

5,60 ± 1,69

5,55 ± 1,82

C5

6,10 ± 1,30

5,79 ± 1,31

C5

5,68 ± 2,04

5,68 ± 1,15

C6

6,14 ± 1,17

5,99 ± 1,07

C6

5,77 ± 1,69

6,03 ± 1,76

C7

6,59 ± 1,30

5,99 ± 1,26

C7

6,45 ± 1,83

5,83 ± 1,81

K

TÜMÜ

TARTIŞMA
Spinal enstrumantasyon teknikleri özellikle vertebra
travmaları ve vertebranın dejeneratif hastalıklarının
artış göstermesi ile birlikte önemli bir uygulama ve
araştırma konusu haline gelmiştir. Yeni geliştirilen
spinal enstrumantasyon teknikleri sayesinde önemli
bir mortalite ve morbidite nedeni olan spinal
instabilite günümüzde tedavi edilebilir ve hastanın
erken hareketlendirilmesi sağlanır hale gelmiştir. Bu
uygulamaların doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi
için vertebranın cerrahi anatomisinin, dinamik ve statik
biyomekanik özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda transpediküler vida
fiksasyonunun subaksiyal servikal bölgenin (C3-C7)
stabilizasyonunda oldukça başarılı olduğu gösterilmiştir
(4,5).
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Vida fiksasyonu uygulaması esnasında pedikül
lateral ve medial kortikal duvar komşuluğunda
önemli nörovasküler yapılar mevcuttur. Cerrahın
bölge anatomisine hâkim olması yapılacak ameliyat
sırasında oluşabilecek komplikasyonların en aza
indirilmesini sağlayacaktır. Abumi ve Kaneda anterior
füzyon yetmezliği, dejeneratif hastalıklar, infeksiyon,
tümör ve travmalara bağlı olarak oluşan servikal
omur instabilizasyonunun tedavisinde transpediküler
fiksasyonun kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmışlardır.
Cerrahi sonrasında vertebral arter, spinal kord ve sinir
köklerinde önemli bir komplikasyon görülmemiştir.
Servikal omurlarda güvenli transpediküler vida
yerleşimi için vida giriş noktalarının uygun şekilde
seçilmesinin, ayrıca vida çapı ve uzunluğunun önemini
vurgulamışlardır (6).
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Bu çalışmamızda servikal pediküllere ait ölçümler iki
yanlı olarak yapılmış ve sonuçlar tablolarda kadın, erkek
ve her iki cins için tüm hastalar üzerinden hesaplanarak
verilmiştir.
Shin ve ark. yaptıkları çalışmada pedikül çaplarında sağ
ve sol pediküller arasında farklılıklar olduğunu, servikal
pediküllerin bireysel farklılıklar gösterebileceklerini
bulmuşlardır (5). Barış Birgili ve ark. çalışmasında sağ
ve sol pedikül kalınlıklarını birbirine yakın değerler
bulmuştur. Biz de çalışmamızda sağ ve sol pedikül
kalınlıklarını birbirine yakın değerler olarak bulduk (7).
Vida çaplarının pediküllere uygun olması zorunludur.
Vida çapının büyük olduğu durumlarda pedikülde
fraktür görülebilir. Bu fraktür sonucunda implantın
gevşemesi veya komşu viseral yapılarda yaralanma
görülebilir. Karaikoviç ve ark. çalışmaların da pedikül
eninin pedikül yüksekliğinden daha küçük olduğunu
bulmuşlardır (4).
Ebraheim ve ark. güvenli vida yerleşiminde pedikül
eninin en kritik faktör olduğunu belirtmişlerdir
(8). Bunun nedeninin de çalışmalarında pedikül
yüksekliğinin pedikül eninden daima daha fazla
olduğunu bulmalarıdır. Barış Birgili ve ark.(30)
da çalışmalarında pedikül yüksekliğinin pedikül
kalınlığından daha büyük olduğunu göstermişlerdir.
Bizim ölçümlerimiz de benzer şekilde pedikül
yüksekliğinin pedikül genişliğinden daha büyük
olduğunu göstermiştir.
Anderson ve Paul servikal de pedikül eninin oldukça dar
olduğunu ve genelde 4,5 mm çaptan daha küçük vidaya
gereksinim duyulduğunu saptamıştır (4). Ebraheim ve
ark. C3-C6 arasında pedikül enini 5,7-6,3 mm arasında
bulmuşlardır (8). Barış Birgili ve ark. çalışmalarında
ortalama pedikül eni C3 te 5 mm, C4 te 5,2 mm, C5 te 5,4
mm, C6 da 5,7 mm, C7 de 6,6 mm olarak bulmuşlardır.
Bizim çalışmamızda da C3 te sağda 3,92 mm, solda
3,87 mm olarak bulunmuştur (7). C4 te sağda 3,85 mm
solda 3,94 mm C5 te sağda 4,45 mm solda 4,57 mm;
C6 da sağda 5,00 mm solda 5,04 mm; C7 de sağda 5,60
mm solda 5,42 mm olarak ölçülmüştür. Sonuçlarımızın
Anderson ve Paul’un çalışmasına yakın değerler olduğu
görülmektedir.
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Ebraheim ve ark. C3-C6 arasında pedikül yüksekliğini
6,7-7,6 mm olarak bulmuşlardır. Araştırmacılar, en
küçük pedikül yüksekliğini C3 te ortalama 4,7 mm, C6
da 6,4 mm olarak saptamışlardır (8). Barış Birgili ve ark.
çalışmalarında pedikül yüksekliğini ortalama C3 te 7,4
mm, C4 te 7,7 mm, C5 te 7,1 mm, C6 da 6,6 mm, C7
de 7,4 mm olarak bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda
pedikül yükseklikleri C3 vertebrada sağda 6,46 mm
solda 5,90 mm; C4 te sağda 6,44 mm solda 6,36 mm;
C5 te sağda 6,10 mm solda 5,79 mm; C6 da sağda
6,14 mm solda 5,99 mm; C7 de sağda 6,59 mm solda
5,99 mm olarak ölçülmüştür. Her vertebrada sağda
pedikül yükseklikleri daha büyük olarak ölçülmüş olup
en küçük pedikül yüksekliği C5 solda 5,79 mm olarak
bulunmuştur (7).
Ortalama değerler dışında çok ince ve çok kalın
pediküllere
rastlamak
mümkündür.
Özellikle
ince pediküllerde vidalama gerektiği zaman bu
duruma dikkat edilmesi gerekir. Ebraheim ve ark.
çalışmalarında rastladıkları en ince pedikül genişliğini
kadınlarda C3 seviyesinde 3 mm, erkeklerde C4
seviyesinde 3,1 mm olarak ölçmüşlerdir(8). Barış Birgili
ve ark. çalışmalarında en küçük pedikül genişlikleri C3
seviyesinden 2,6 ve 3,1 mm şeklinde ölçülmüştür (7).
Bizim çalışmamızda en küçük pedikül kalınlığı C3 sol
pedikülde 3,35 mm olarak hesaplanmıştır.
C7 omuru diğer alt servikal omurlardan belirgin
farklı anatomik özelliklere sahiptir. Bu nedenle bazı
araştırmacılar tarafından ayrıca çalışılmıştır. Xu ve ark.
C7 omurunda pedikül enini 6,2 ± 0,2 mm, pedikül
yüksekliği 7,0 ± 0,7 mm olarak ölçmüşlerdir. Barış Birgili
ve ark(30) çalışmalarında benzer sonuçlar bulmuşlardır.
Bizim çalışmamızda da pedikül kalınlıkları sağda 5,60
mm ± 0,90 solda 5,42 mm ± 1,16; pedikül yükseklikleri
sağda 6,59 mm ± 1,30 solda 5,99 mm ± 1,26 olarak
hesaplanmıştır. Alt servikal vertebralardaki en kalın
pedikül çapı C7 vertebraya ait olup vida fiksasyona en
uygun servikal vertebra olduğu görülmüştür (9).
Karaikoviç ve ark. çalışmalarında C3, C4 ve C5 vertebral
pediküllerinin çaplarının diğer servikal vertebral
pediküllerine göre daha küçük olduğunu belirtmişlerdir.
Bizde çalışmamızda genel olarak vertebral pediküllerin
kalınlıklarının kraniokaudal yönde arttığını (Sağ tarafta
C4 ten itibaren sol tarafta C3 ten itibaren kranio-kaudal
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yönde vertebral pedikül kalınlıkları artmaktadır) ölçtük.
Yaygın olarak kullanılan 3.5 mm vida çapı, bulduğumuz
ortalama değerler ile uyumludur fakat çok daha ince ve
çok daha kalın pediküllerin olacağı akılda tutulmalı vida
seçimi buna göre yapılmalıdır (4).
Jeanneret ve ark. servikal vertebra artiküler mass
fraktür ve dislokasyonunda transpediküler vida
fiksasyonu ile ilgili anatomik çalışmalarında transvers
planda medial açıyı 45 derece olarak tanımlamışlardır (10).
Abumi ve ark. orta ve alt servikal vertebra
dislokasyonları ve fraktürlerinde servikal transpediküler
vida fiksasyonunun kullanımı konulu çalışmalarında
mediale doğru 30-40 dereceyi kullanmışlardır (11).
Barış Birgili ve ark çalışmalarında vidanın medialleşme
açısını (transvers pedikül açısı) C3 te 33,4º, C4 te
33,3º, C5 te 33,1º, C6’da 31,3º, C7’de 29,6º olarak
bulmuşlardır (7). Anderson ve Paul çalışmalarında
servikal pediküllerde açılanmanın her düzeyde mediale
olduğunu, en az medial açılanmanın C2 ve C7, en büyük
medial açılanmanın C5’de olduğunu bildirmişlerdir (4).
Biz çalışmamızda pedikül transvers açılarını C3 te sağda
37,58º solda 38,98º; C4 te sağda 38,30º solda 42,58º;
C5 te sağda 35,79º solda 38,88º; C6 da sağda 33,53º
solda 39,69º; C7 de sağda 30,80º solda 33,39º olarak
ölçülmüş olup değerler birbirine yakın bulunmuştur. En
küçük medial açıyı C7 sağ pedikülde ölçtük.
Bazı araştırmacılar sagittal pedikül açısını pedikül
ekseninden geçen çizgi ile korpusun alt end plate’i
arasındaki açı olarak ele almışlardır. Cerrahi sırasında
alt end plate net görülemediği için kullanılabilirliği
tartışmalı olmakla birlikte sagittal plandaki açılanma
için fikir verici olacağı görüşündeyiz. Karaikoviç ve
ark. çalışmalarında C3 vertebra için sağda 8,56º solda
10,37º den C7 de sağda -3,76º solda -3,37º aralığında
değerler bulmuşlardır. Biz çalışmamızda Sagittal pedikül
açılarını C3 vertebrada sağda 6,42º solda 6,40º; C4 te
sağda 5,60º solda 5,55º; C5 te 5,68º solda 5,58º; C6
da sağda 5,77º solda 6,03º; C7 de sağda 6,45º solda
5,83º olarak ölçtük. Farklılığın bilgisayarlı tomografi
görüntüleri 3D boyutlandırılırken açılardaki değişim
nedenli olabileceği kanaatindeyiz (4).
Ayrıca alt servikal vertebralarda sagittal ve transvers
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çap ölçülmüştür. Sagittal çap C3 te 14,10 mm; C4 te
13,51mm; C5 te 13,97 mm; C6 da 14,69 mm; C7 de
14,56 mm ölçülmüştür. Transvers çap C3 te 23,55 mm;
C4 te 24,74 mm; C5 te 25,44 mm; C6 da 25,80 mm; C7
de 24,62 mm ölçülmüştür. Transvers ve sagittal çapta
her vertebra için erkek cinste kadınlara göre daha
büyük değerler ölçülmüştür fakat vertebralar arasında
kranio-kaudal yönde veya tersi yönde artma şeklinde
bir ilişki gözlenmemiştir.
Sonuç olarak ince pedikül yapısı ve vertebral arterin
yakın komşuluğu servikal bölgede pedikül vidalarının
kullanımını zorlaştıran faktörlerdir. Komplikasyonsuz
bir cerrahi için bölge anatomisinin son derece iyi
bilinmesi, vida giriş noktalarının, açılarının, vida genişlik
ve derinliklerinin ölçülere uygun şekilde seçilmesi
için şarttır. Çalışmamızın servikal transpediküler vida
fiksasyonu uygulamalarında yardımcı olabilecek
anatomik verilerin elde edilmesi ve bu bilgiler
doğrultusunda güvenli bir enstrümantasyon yapılması
açısından önemli olacağı düşüncesindeyiz.
Konuyla alakalı daha geniş popülasyonlarda çalışma
yapılması bu konu hakkında daha fazla fikir sahibi
olmamızı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR
1. Açıkbaş SC. Alt servikal omurgaya cerrahi yaklaşımlar ve fiksasyon
yöntemleri. In: Ender Korhalı, Mehmet Zileli, editors. Temel
nöroşirurji. Ankara: Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları; 2010. p.
1391.
2. Ofluoğlu E, Zileli M. Alt servikal travmalar. In: Zileli M, Özer AF,
editors. Omurilik ve omurga cerrahisi. İzmir: İntertıp yayınevi; 2014.
p. 925–36.
3. Çobanoğlu S, Hamamcıoğlu MK, Kılınçer C, Hiçdönmez T, Şimşek
O ÖH. Nöroşirurji (Beyin - Omurilik - Sinir Cerrahisi Dersleri).
İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002. 321-7 p.
4. Karaikovic EE, Daubs MD, Madsen RW, Gaines RW. Morphologic
characteristics of human cervical pedicles. Spine (Phila Pa 1976)
[Internet]. 1997 Mar 1;22(5):493–500. Available from: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9076880.
5. Shin EK, Panjabi MM, Chen NC, Wang JL. The anatomic variability
of human cervical pedicles: considerations for transpedicular screw
fixation in the middle and lower cervical spine. Eur Spine J [Internet]. 2000 Feb;9(1):61–6. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/10766079.
6. Abumi K KK. Transpedicular screw fixation for reconstruction
of the cervical spine. Abstr B Annu Meet Am Acad Orthop Surg.
1995;16–21.

Bozok Tıp Derg 2019;9(2):77-83
Bozok Med J 2019;9(2):77-83

CANBEK ve ark.
Servikal Vertebra Pedikül Morfometrik Ölçümleri

7. Birgili B. Servikal vertebra pediküllerinin cerrahi anatomisi: Bir
kadavra çalışması. Trakya Üniversitesi; 2007.
8. Ebraheim NA, Xu R, Knight T, Yeasting RA. Morphometric evaluation of lower cervical pedicle and its projection. Spine (Phila Pa
1976) [Internet]. 1997 Jan 1;22(1):1–6. Available from: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9122772.
9. Xu R, Ebraheim NA, Yeasting R, Wong F, Jackson WT. Anatomy
of C7 lateral mass and projection of pedicle axis on its posterior
aspect. J Spinal Disord [Internet]. 1995 Apr;8(2):116–20. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7606117.
10. Jeanneret B, Gebhard JS, Magerl F. Transpedicular screw fixation of articular mass fracture-separation: results of an anatomical
study and operative technique. J Spinal Disord [Internet]. 1994
Jun;7(3):222–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/7919645.
11. Abumi K, Itoh H, Taneichi H, Kaneda K. Transpedicular screw
fixation for traumatic lesions of the middle and lower cervical
spine: description of the techniques and preliminary report. J Spinal
Disord [Internet]. 1994 Feb;7(1):19–28. Available from: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8186585.

83

ORJİNAL ÇALIŞMA

112 DE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA
GÖRE DİKKAT VE KONSANTRASYON DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluating the Attention and Concentratıon Levels of 112
Emergency Health Workers By Their Working Conditions
Yakup USLU1(0000-0002-6609-9491), Fatih TANRIVERDİ2 (0000-0001-9959-5769), Gülhan Kurtoğlu ÇELİK2
(0000-0003-1259-3694), Ayhan ÖZHASENEKLER2 (0000-0002-2707-4099), Mehmet ERGİN2
(0000-0002-9420-6514), Gül PAMUKÇU GÜNAYDIN2 (0000-0001-8531-4591), Şervan GÖKHAN2
(0000-0001-1758-3383)

ÖZET
Şırnak Devlet Hastanesi Acil Servis,

1

Şırnak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp

2

Fakültesi Acil Tip Anabilim Dalı,
Ankara

Yakup USLU, Uzm.Dr.
Fatih TANRIVERDİ, Dr.Öğr.Üyesi
Gülhan Kurtoğlu ÇELİK, Doç.Dr.
Ayhan ÖZHASENEKLER, Doç.Dr.
Mehmet ERGİN, Doç.Dr.
Gül PAMUKÇU GÜNAYDIN, Dr.Öğr.Üyesi
Şervan GÖKHAN,Doç.Dr.

İletişim:
Dr. Öğr. Üyesi Fatih TANRIVERDİ
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Üniversiteler Mah. Bilkent
Cad. No:1,
06800 Çankaya Ankara
Tel: 05059314620
e-mail:
fatihtanriverdi12@gmail.com
Geliş tarihi/Received: 23.11.2019
Kabul tarihi/Accepted: 06.93.2019
DOI: 10.16919/bozoktip.486932
Bozok Tıp Derg 2019;9(2):84-94
Bozok Med J 2019;9(2):84-94

84

Amaç: Bu çalışmada 112’ de çalışan personelin çalışma süresine ve şartlarına göre spontan dikkat düzeylerinin belirlenmesi ve çalışma koşullarıyla ilişkili değişkenlerin dikkat düzeyine etkisinin analizi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada d2 dikkat testi parametrelerinin nöbet öncesi ve nöbet sonundaki değerleri
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. d2 Dikkat Testi seçici dikkati ölçmeye yardımcı olan
araçlarından birisidir. Prospektif, tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya Ankara genelinde çalışan 112 Acil sağlık
hizmetleri personeli dâhil edildi. Katılımcılara ait demografik veriler ve nöbet başlangıcı ile nöbet sonunda
yapılan d2 testi puanları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Nöbet öncesinde E toplam puanı ortanca değeri 18 (ÇAG:43) iken vardiya sonunda bu değer 28
(ÇAG= 90) olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Z= 8,680,p<0,001). Nöbet öncesinde E hata puanı
ortanca değeri 2,7 (ÇAG:6,5) iken vardiya sonunda bu değer 4,3 (ÇAG=13,6) olup aradaki fark istatistiksel
olarak anlamlıdır (Z= 8,680,p<0,001). Nöbet öncesinde CP puanı ortanca değeri 279 (ÇAG:43) iken vardiya
sonunda bu değer 269 (ÇAG= 90) olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Z= 8,680,p<0,001).
Sonuç: Elde ettiğimiz bulgulara göre bireylerin nöbet öncesi ve sonrası d2 testi sonuçları arasında anlamlı
düzeyde fark olduğu belirlenmiştir. d2 testi puanları arasındaki anlamlı farklılık 112’ de çalışan personelin
dikkat düzeyinin çalışma süresi boyunca azaldığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Nöbet; Dikkat; d2 testi; 112

ABSTRACT
Aim: In this study, it is aimed to determine the spontaneous attention levels according to the working time
and conditions of the 112 emergency health workers and to analyze the effect of the variables related to the
working conditions on their attention level.
Tool and Methodology: In this study, it is aimed to evaluate the relationship between d2 attention test
parameters before and after the shift of 112 emergency health workers. The d2 Attention Test is one of
the tools that helps to measure selective attention. 112 ambulance personnel working throughout Ankara
are includedinto this prospective and descriptive study. Participants' demographic data and d2test scores
before and after shift is statistically compared.
Findings: The difference is statistically significant (Z=8,680,p<0,001), while the median value of E total score
is 18(CAG: 43) before the shift and this value is 28(CAG=90) at the end of the shift. At the end of the shift,
the median value of E error score is 2.7(CAG: 6.5) before the shift. This difference is 4.3(CA=13.6) and the
difference is statistically significant (Z=8.680, p<0.001). At the end of the shift, this value is 269(QOL=90),
and the difference is statistically significant (Z=8,680,p<0.001) while the median CP score is 279(CAG:43)
before the shift.
Result: According to the findings, it is found out that there is a significant difference between the results
of d2 test before and after the shift. Significant differences between the d2 test scores indicate that the
attention level of 112 staff decreases during work.
Key Words: Shift; Attention; d2 test; 112
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GİRİŞ
112 Acil sağlık hizmetleri istasyonları yedi gün 24
saat hizmet sunan, verilen hizmetlerin devamlılığının
sağlanabilmesi için nöbet ya da vardiya sistemiyle
çalışmanın zaruri olduğu birimlerdir. 112 Acil sağlık
hizmetleri çalışanları, olağan çalışma saatleri ve
günleri dışında çalışan, hayati riski bulunan vazife ve
sorumluluklara sahip, yoğun iş temposu olan, zamanla
yarışan, baskı ve stres altında çalışan bir topluluktur
(1,2).
Normal çalışma sisteminde, insanlar gündüz çalışır
gece ise dinlenme ve uyku gibi ihtiyaçlarını giderirler.
Gece vardiyasında çalışanlarda istirahat edilmesi ve
uyunması gereken zaman diliminde çalışmakta, sosyal
hayatlarına ve ailelerine ayırmaları gereken zaman
diliminde ise uyumayı ve dinlenmeyi tercih etmek
mecburiyetinde kalmaktadır. İnsan fizyolojisinin alışık
olmadığı bu çalışma sistemi biyolojik ritmi bozarak,
fizyolojik, ruhsal ve sosyal sağlık üzerinde olumsuz
neticeler meydana getirmektedir. İnsan vücudunun
biyolojik saatinin tam tersine işlediği vardiyalı çalışma
sisteminde yorgunluk, uykusuzluk, kalp-damar
sorunları, sindirim sistemi sorunları ve kanser gibi daha
ciddi sağlık problemleri de çalışanlarda gözlenmektedir.
Uykusuzluk hali ile dikkat ve diğer bilişsel yeterliliklerin
azalması arasında aşikar bir ilişki olduğunu gösteren
çalışmalar vardır (3,4).
Bu çalışmada 112’de çalışan personelin çalışma
süresine ve şartlarına göre spontan dikkat düzeylerinin
belirlenmesi ve çalışma koşullarıyla ilişkili değişkenlerin
dikkat düzeyine etkisinin analizi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya 2017 yılı içerisinde Ankara ili ve ilçelerinde
112’de görev yapan sürücü, ATT, hemşire, paramedik,
doktor, sağlık memuru gönüllülük usulü ile rızası alınan
173 çalışan dahil edildi. Çalışma için Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik
Kurulundan etik onay alındı. (18.01.2017 tarih/sayı 01)
Çalışmaya katılan 112 personeline nöbetin başlamasına
müteakip değerlendirme formu doldurtuldu, testin
nasıl yapıldığı örnek form üzerinde gösterildi,
hemen arkasından nöbet başlangıcı dikkat düzeyi
değerlendirmesi için d2 dikkat testi uygulandı.
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Toplamda 14 satır ve her satırda 47 figür bulunan test
için her katılımcıya toplam 480 saniye olmak üzere her
bir satır için 20 saniye süre verilip test içerisindeki 2
nokta ile işaretlenmiş d harflerini bularak yuvarlak içine
almaları söylendi. Testi bitiren katılımcılar görevlerine
devam ettiler ve vardiyanın bitiminden hemen sonra
ise vardiya sonu dikkat düzeyi değerlendirmesi için 2.
test yapıldı. Her iki test için bütün satırların TN puanları,
E1 hata puanları, E2 hata puanları, toplam E puanları,
CP puanları ve TN-E puanları hesaplanıp toplandı.
Araştırmaya Alınma Kriterleri
• Gebe olmamak
• Çalışmada yer almak konusunda gönüllü olmak
• 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olmak
• Psikiyatrik hastalık veya uyku bozukluğu nedeniyle
ilaç kullanmıyor olmak.
• En az 1 yıldır çalışıyor olmak
Sosyodemografik Veri ve Değerlendirme Formu
Bireylerin; yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma yılı,
mesai tipi, aylık nöbet saati ve özgeçmişinde kronik
hastalık öyküsü gibi özellikleri saptanmak amacıyla
yapıldı.
d2 Testi
d2 Testi, zihinsel konsantrasyon ve seçici dikkatin bir
ölçümüdür. Testin el kitabında “dikkat ve konsantrasyon”
performans yönelimli, sürekli ve bir uyaranı seçmeye
odaklanma olarak kullanılmıştır. d2 Testi, önceleri
sürücüleri ayırt etmek için geliştirilmiş olmasına karşın
şu anda farklı alanlarda (eğitim, psikofarmakoloji,
endüstri, klinik, spor psikolojisi gibi) dikkati ölçmek için
kullanılmaktadır (5). Test sayfası, her birinde 47 işaretli
harf bulunan 14 satırdan ibarettir. Her satırda bir, iki,
üç ve dört küçük işareti olan “p” ve ”d” harflerinden
oluşan 16 farklı harf bulunmaktadır.
Testi alan kişinin temel amacı toplam iki noktası olan
‘d’ harfini bulabilmektir. Bunlar testte üç farklı şekilde
mevcuttur. Testi alan kişiye her sırada belirtilen görevi
yerine getirebilmesi için 20 sn süre verilmektedir.
Testin uygulanma süresi ortalama sekiz dakikadır. Grup
uygulamalarında hazırlık aşamasında yönergelerin
verilmesi, yönergelerin anlaşıldığının teyidi ve örnek
uygulama nedeniyle görev haricinde 7-8 dakikaya daha
ihtiyaç vardır.
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Test puanlarının hesaplanması için iki ayrı puanlama
anahtarı kullanılmaktadır. Test esnasında altı adet puan
elde edilmektedir. Bunlar; TN (işaretlenen toplam figür
sayısı), E1 (işaretlenmeden atlanılan figürlerin sayısı),
E2 (yanlış işaretlenen figürlerin sayısı), CP (işaretlenen
toplam doğruların sayısı), TN-E (test performansı) ve E
%’ dır (hataların oranı).

D tarafından önerilen “Rankanalysis of covariance”
yöntemi kullanıldı.
İstatistiksel analizler ve grafikler için IBM SPSS Statistics
21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statisticsfor
Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.) ve MSExcel 2007 programları kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık
düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

d2 Testi’nin değerlendirilmesi sırasında TN, E1, E2, CP
ve TN-E puanları temel alınmaktadır. Toplam işaretleme
sayısının (TN) yüksekliği seçici dikkat yetisinin, yüksek
motivasyonun, dikkatin sürdürülebilirliğinin ve
psikomotor hızın yüksekliğini, E1 türü hataların çokluğu
seçici dikkat düzeyindeki düşüklüğü ve ortaya konulan
performansın kalitesinin yetersizliğini, E2 tür hataların
çokluğu özel öğrenme güçlüğü ve mental retardasyonu,
yönergeye uyumda zorlanmayı, dikkatsizliği, görsel
ayrımlaştırmadaki problemleri, TN-E puanlarının
yüksekliği ortaya konulan performansın kaliteli
oluşunu, psikomotor hız ve seçici dikkat arasındaki
dengeyi, CP puanları psikomotor hızdaki istikrarı ve
yapılan işin kalitesini göstermektedir (6).

BULGULAR

Çalışmada yer alan sürekli sayısal değişkenlerin normal
dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks testi ile incelendi.
Sayısal değişkenlerin gösterimi için ortanca (çeyreklikler
arası genişlik), ortalama±standart sapma ve minimum;
maksimum tanımlayıcı istatistiklerinden uygun olanlar
kullanıldı. Kategorik değişkenlerin gösteriminde sayı (n)
ve yüzde (%) verildi.
Nöbet öncesi ve sonrası değerlerin genel ve çocuk
sayısı, cinsiyet, medeni durum, sigara içme, çalışma
saati, nöbet süresi, maddi kaygı, tükenmişlik hissi,
yaş gruplarında karşılaştırılmasında Wilcoxon testi
sonuçları değerlendirildi. Çocuk sayısı, cinsiyet, medeni
durum, sigara içme, çalışma saati, nöbet süresi, maddi
kaygı, tükenmişlik hissi, yaş gruplarında nöbet öncesi
d2 testi sonuçları arasında ve nöbet sonrasında d2 testi
sonuçları arasında fark olup olmadığı Mann Whitney U
testi ve Kruskal Wallis testlerinden uygun olan yöntem
ile incelendi.
Yaş
gruplarında
nöbet
sonrası
değerlerin
karşılaştırılmasında
nöbet
öncesi
değerlerin
farklılığının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla Quade,
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İki aylık çalışma periyodunda belirlenen dâhil etme
kriterlerine uyan toplam 173 olgu değerlendirmeye
alındı. Çalışmada yer alan 173 bireyin yaş ortancası
33,0 (ÇAG= 6,0), ortalaması 33,3±7,2 (min= 19,0;
maks= 58,0) yıl olarak elde edilmiştir. Bireylerin %53,8’
i kadın, %46,2’ si erkektir. Sigara kullanan 62 (%35,8)
kişi vardır ve bu bireylerin günlük tükettiklerini ifade
ettikleri sigara miktarı ortancası 15 (ÇAG= 11) adet’
tir. Alkol tükettiğini belirten 4 bireyden ikisi günde 1
bardak tükettiklerini ifade etmişlerdir (Tablo 1). Tıbbi
rahatsızlığı olan 19 (%11,0), sürekli ilaç kullanan 9 (%5,2)
birey bulunmaktadır. Nöbet sonrası dinlenemediğini
belirten 77 (%44,5) ve nöbet öncesi dinlenemediğini
belirten 69 (%39,9) birey vardır. Nöbet öncesinde
dinlenemediği belirten 69 bireyin %89,9’ u (n=62)
nöbet sonrasında da dinlenemediklerini belirtmişlerdir.
Maddi kaygı hissettiğini belirten 114 (%65,9) ve
maddi kaygı hissetmediğini belirten 59 (%34,1) birey
vardır. Tükenmişlik hissettiğini belirten 88 (%50,9) ve
hissetmediğini belirten 85 (%49,1) birey vardır.
Bireylerin nöbet öncesi ve sonrası d2 testi sonuçları
arasında anlamlı düzeyde fark olduğu belirlenmiştir
(p<0,001). E toplam ortancası nöbet öncesinde
18 (ÇAG= 43) iken bu değer nöbet sonrasında 28
(ÇAG= 90) olarak elde edilmiştir. Nöbet sonrası d2
testi E toplam değerleri nöbet öncesi değerlerden
anlamlı düzeyde yüksektir (Z= 8,680; p<0,001). Nöbet
öncesinde E hata puanı ortanca değeri 2,7 (ÇAG:6,5)
iken nöbet sonunda bu değer 4,3 (ÇAG=13,6) olup
aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Z= 8,680,
p<0,001). Nöbet öncesinde CP puanı ortanca değeri
279 (ÇAG:43) iken nöbet sonunda bu değer 269 (ÇAG=
90) olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Z=
8,680,p<0,001). Nöbet öncesinde TN-E puanı ortanca
değeri 640 (ÇAG:43) iken nöbet sonunda bu değer
630 (ÇAG=90) olup aradaki fark istatistiksel olarak
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anlamlıdır (Z= 8,680, p<0,001) Nöbet öncesi ve sonrası
E toplam, E hata, CP ve TN-E değerlerinin dağılımı Şekil
1’ de verilmiştir.
Çocuğu olmayan 58 (%33,5), 1 veya 2 çocuğu olan 97
(%56,1) ve 3 veya daha fazla çocuğu olan 18 (%10,4)
bireyin nöbet öncesi ile nöbet sonrası dikkat testi
sonuçlarının karşılaştırılmıştır. Çocuğu olmayanlarda E
toplam, E hata, CP ve TN-E değerleri NÖ ve NS arasında
farklıdır(hepsinde, p<0,001). Çocuğu olmayan grupta,
E toplam değerleri nöbet sonrasında anlamlı düzeyde
artmıştır. 1 veya 2 çocuğu olan bireylerde nöbet sonrası

E toplam değerleri, nöbet öncesine göre anlamlı
düzeyde yüksek bulunmuştur (Z= 6,534; p<0,001).
Benzer şekilde; 3 veya daha fazla çocuğu olanlarda E
toplam nöbet sonrası daha yüksektir (Z= 2,012; p=
0,044). NÖ de çocuğu olmayan, 1 veya 2 çocuğu olan
ve 3 veya daha fazla çocuğu olan bireylerde E toplam,
E hata, CP ve TN-E değerleri farklılık göstermemektedir
(hepsinde, χ2=4,415; p= 0,110). Benzer şekilde, NS
da çocuğu olmayan, 1 veya 2 çocuğu olan ve 3 veya
daha fazla çocuğu olan bireylerde E toplam, E hata, CP
ve TN-E değerleri benzerdir (hepsinde, χ2=1,897; p=
0,387).

Tablo 1. Çalışmada yer alanların demografik bilgileri
n (%)
Cinsiyet

n (%)
Kahve – çay

Kadın

93 (53,8)

Hayır

7 (4,0)

Erkek

80 (46,2)

Evet

166 (96,0)

Medeni durum

Kahve – çay miktar (n= 165)

Evli

126 (72,8)

Ortanca (ÇAG)

5 (5)

Bekar

38 (22,0)

Min; maks

1; 30

Boşanmış

9 (5,2)

Meslek

Çocuk sayısı

Sürücü

31 (17,9)

Yok

58 (33,5)

ATT

104 (60,1)

1

39 (22,5)

Hemşire

4 (2,3)

2

58 (33,5)

Paramedik

16 (9,2)

3

15 (8,7)

Doktor

7 (4,0)

3 den fazla

3 (1,7)

Sağlık memuru

11 (6,4)

Sigara

Çalışma süresi (yıl)

Hayır

111 (64,2)

Ortanca (ÇAG)

10 (8)

Evet

62 (35,8)

Ort±SS

10,5±6,2

Min; maks

1; 29

Sigara adet
(n=62)
Ortanca (ÇAG)

15 (11)

Aylık çalışma saati

Min; maks

1; 30

Ortanca (ÇAG)

180 (22)

Alkol

Ort±SS

184,9±24,0

Hayır

169 (97,7)

Min; maks

150; 300

Evet

4 (2,3)

Çalışma saati grup
180 saat ve altı

97 (56,1)

181 - 200 saat arası

59 (34,1)

200 saat üzeri

17 (9,8)
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Hem nöbet öncesi hem de nöbet sonrasında yapılan
karşılaştırma sonucunda E toplam, E hata, CP ve TN-E
değerlerinin kadın ve erkeklerde farklılık göstermediği
tespit edilmiştir (p>0,05) Hem kadınlarda hem de
erkeklerde E toplam, E hata değerlerinin nöbet
sonrasında arttığı; CP ve TN-E değerlerinin nöbet
sonrasında azaldığı belirlenmiştir. Bu farklılıklar
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulunmuştur
(p<0,001). Kadın ve erkekler arasında E toplam, E hata
değerlerinin farkı istatistiksel olarak anlamlı olmayıp
kadınlarda hem nöbet öncesi hem nöbet sonrasında
daha yüksektir. Kadınlarda nöbet öncesinde 19 (ÇAG=
53) olarak tespit edilen E toplam ortancası, nöbet
sonrasında 32 (ÇAG= 113) olarak elde edilmiştir (Z=
6,516; p<0,001). Erkeklerde nöbet öncesinde 16 (ÇAG=
34) olarak tespit edilen E toplam ortancası, nöbet
sonrasında 27 (ÇAG= 77) olarak elde edilmiştir (Z=
5,702; p<0,001).
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Nöbet öncesi E toplam ortancası evli olanlarda 18
(ÇAG= 40), bekarlarda 15 (ÇAG= 49) ve boşanmış olan
bireylerde 16 (ÇAG= 116) olarak elde edilmiş ve anlamlı
fark olmadığı belirlenmiştir (χ2= 2,170; p= 0,338). Benzer
durum nöbet sonrası değerleri için de geçerli olup fark
anlamlı değildir (χ2= 0,488; p= 0,784). Fakat hem nöbet
öncesinde hem de nöbet sonrasında evli olanlarda hata
oranı daha fazladır ve nöbet sonrasında evli olanlarda
hata oranı daha da artmaktadır. Evli bireylerde E toplam
ortancası nöbet sonrasında 29,5 (ÇAG= 83)’ tur ve
nöbet öncesi değerden anlamlı düzeyde yüksektir (Z=
7,065; p<0,001). Medeni durumun her üç grubunda da
CP değerleri nöbet sonrasında anlamlı düzeyde düşük
bulunmuştur (p<0,001).

Tablo 2. Çalışma saatine göre nöbet sonrası - nöbet öncesi d2 testi sonuçlarının
karşılaştırılması
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Sigara içtiğini belirtenlerde E toplam ortancası nöbet
öncesinde 18,5 (ÇAG= 66) iken nöbet sonrasında 43,5
(ÇAG= 91) olarak elde edilmiştir (Z= 5,622; p<0,001).
CP ve TN-E değerleri nöbet sonrasında anlamlı düzeyde
azalmıştır (sırasıyla, Z= 5,622; p<0,001 ve 5,622;
p<0,001). Nöbet öncesinde ve sonrasında sigara
içen ve içmeyenlerde E toplam değerleri benzerdir
(sırasıyla, Z= 1,023; p= 0,306 ve Z= 1,832; p=0.067).
Hem nöbet öncesinde hem de nöbet sonrasında
sigara içtiğini söyleyenlerde hata oranı daha fazladır
ve nöbet sonrasında sigara içenlerde hata oranı daha
da artmaktadır. Fakat bu istatistiksel olarak anlamlı
değildir. Çalışma saati 200’ ün üstünde olan bireylerde
nöbet sonrası E toplam, E hata değerleri artarken, CP
ve TN-E değerleri azalmıştır (Tablo.2). Bu farklılıklar
istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir (hepsinde,
p=0,011).
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Çalışma saati 180 ve altı, 181-200 ve 200 üstü olma
durumuna göre nöbet sonrasında elde edilen E
Toplam değerleri arasında anlamı düzeyde fark tespit
edilememiştir (χ2= 0,102; p= 0,951). Benzer durum
diğer değişkenler için de geçerlidir. Hem nöbet
öncesinde hem de sonrasında nöbet süresi 0-8, 9-16
ve 17-24 olma durumuna göre bireylerin E toplam, E
hata, CP ve TN-E değerlerinde farklılık yoktur (Nöbet
öncesi için χ2= 1,904; p= 0,386 ve nöbet sonrası için
χ2= 4,451; p= 0,108). Nöbet süresi 9-16 olanlarda ve
17-24 olanlarda E toplam değerleri nöbet öncesi ve
sonrasında farklılık göstermekte (sırasıyla, Z= 2,672;
p=0,008 ve Z= 8,232; p<0,001) iken 0-8 olanlarda
anlamlı düzeyde fark yoktur (Z= 1,461; p=0,144).
Benzer durum E hata, CP ve TN-E değişken değerleri
için de belirlenmiştir.

Tablo 3. Tükenmişlik hissine göre nöbet sonrası - nöbet öncesi d2 testi sonuçlarının karşılaştırılması
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Tablo 4. Yaşa göre nöbet sonrası - nöbet öncesi d2 testi sonuçlarının karşılaştırılması

Maddi kaygısı olduğunu ifade edenlerin nöbet sonrası
CP değerleri nöbet öncesine göre anlamlı düzeyde düşük
bulunmuştur (Z= 7,487; p<0001). Nöbet öncesinde 279
(ÇAG= 44) olan CP ortancası nöbet sonrası için 258,5
(ÇAG= 112)’tir. Maddi kaygısı olan ve olmayanlarda
hem nöbet öncesinde hem de nöbet sonrasında ilgili
değişken değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde fark tespit edilememiştir (p>0,05). Hem nöbet
öncesinde hem de nöbet sonrasında maddi kaygı
duyduğunu ifade edenlerde hata oranı daha fazladır
ve nöbet sonrasında maddi kaygı duyduğunu ifade
edenlerde hata oranı daha da artmaktadır. Fakat bu
istatistiksel olarak anlamlı değildir.
E toplam, E hata, CP ve TN-E değerleri hem nöbet
öncesinde hem de nöbet sonrasında tükenmişlik
hissi olan ve olmayanlarda farklılık göstermemektedir
(p>0,05, Tablo.3). Tükenmişlik hissi olanlarda E toplam
ortancası nöbet öncesinde 16 (ÇAG= 37), nöbet
sonrasında 27 (ÇAG= 112)’ dir (Z= 6,296; p<0,001).
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Anlamlı düzeyde artmıştır. Tükenmişlik hissi olanlarda
E hata ortancası nöbet öncesinde 2,4 (ÇAG= 5,6) ve
nöbet sonrasında 4,1 (ÇAG= 17,1) olarak elde edilmiştir
ve anlamlı düzeyde artmıştır (Z= 6,282; p<0,001).
Tükenmişlik hissi olanlarda CP değerleri nöbet
sonrasında öncesine göre anlamlı düzeyde azalmıştır
(Z= 6,296; p<0,001). Nöbet öncesinde 282 (ÇAG= 37),
nöbet sonrasında 270 (ÇAG= 112)’ tir. Tükenmişlik hissi
olanlarda TN-E değerleri nöbet sonrasında 631 (ÇAG=
112) iken nöbet öncesinde 643 (ÇAG= 37) ‘ tür. Nöbet
sonrasında anlamlı düzeyde düşmüştür (Z= 6,296;
p<0,001).
Bireylerin yaş değerleri ortalama değer olan 33’ e
göre iki gruba ayrılmıştır. 33 yaş ve altı birinci grup,
33 yaş üstü ikinci grup olarak belirlendi. Elde edilen
yaş gruplarında (hem ≤33 hem de >33 olanlarda)
nöbet öncesi ve sonrası E toplam değerlerinde
anlamlı fark tespit edildi (sırasıyla, Z= 6,126; p<0,001
ve Z= 6,239; p<0,001) (Tablo.4). Yaşı 33 ve altında
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olanlarda nöbet öncesi E toplam ortancası 15 (ÇAG=
39) ve 33 yaş üstünde olanlarda bu değer 30 (ÇAG=
47)’ dir. Yaş gruplarına göre bireylerin nöbet öncesi E
toplam değerleri farklıdır (Z= 2,472; p=0,013). Benzer
şekilde, nöbet sonrası değerleri karşılaştırıldığında da
yaş gruplarında fark tespit edilmektedir (Z= 2,721;
p=0,007). Bireylerin nöbet sonrası değerlerindeki
bu farklılık öncesinde elde edilen farklılıktan
kaynaklanmış olabilir. Bu nedenle nöbet öncesi
değerlerinin etkisi arındırılarak nöbet sonrasında yaş
gruplarında karşılaştırma yapılmıştır. Elde edilen test
sonuçlarına göre yaş gruplarında E toplam, E hata,
CP ve TN-E değerleri farklılık göstermemektedir (tüm
değişkenlerde, Z= 0,936; p=0,349).
Diğer hiçbir grupta nöbet öncesinde fark tespit
edilmedi. Burada nöbet sonrasında var olan farklılık
zaten öncesinde de var olan bir farklılıktan kaynaklı
olabilir diye düzeltme yapılarak da analiz sonucu verildi.
Yani zaten dikkat eksikliği başta da fazla olan grup >33
grubu bunların sonrasında da yüksek olması beklenir.
Önemli olan başta aynı olsaydı sonrasında değişiyor
mu ona bakmaktır. Bu nedenle nöbet öncesine göre
düzeltme yapılarak sonuçlar tekrar verilmiştir. Bu
durumda nöbet sonrasında dikkat eksikliği açısından
yaş gruplarında fark yoktur.

TARTIŞMA
Tüm dünyadaki popülasyonun yaklaşık %45’inin
çalıştığı ve çalışan insanların hayatlarının ve günlük
yaşamlarının üçte birinin çalışma ortamında
geçtiği ifade edilmektedir. İnsanlar çalışma saatleri
dışında dinlenme, uyku ve eğlence için de zaman
ayırmaktadırlar. İnsan metabolizması; gündüz
saatlerinde zihinsel ve bedensel çalışmaya, akşam ve
gece saatlerinde ise dinlenme, uyku ve eğlence ile ilgili
faaliyetleri yapmaya uygundur. Fakat son 50 yıldır sabah
07:00 akşam 18:00 saatleri arasındaki çalışma şekli
değişerek akşam ve gece çalışmayı da içeren çalışma
şekli kullanılmaktadır (1). 24 saat ara vermeksizin
çalışmayı gerektiren işlerde sürekliliği sağlayacak
şekilde günün değişik zaman dilimlerinde çalışılması
"vardiya" olarak tanımlanmaktadır, bu çalışma biçimine
de "vardiyalı çalışma" denilmektedir (1).
Pek çok yeni iş dalının akşam ve gece çalışmayı
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gerektirmesi ve 112 (sağlık), güvenlik gibi bazı iş
kollarının 24 saat ara vermeksizin çalışmayı gerektirmesi
gibi nedenler vardiyalı çalışma sistemini bir zorunluluk
olarak karşımıza çıkarmaktadır (2).
Nöbet sistemiyle çalışmanın, kişilerin psikolojik ve
fizyolojik sağlık durumları üzerinde negatif tesirlere
neden olduğu ve bunun hastaların ve çalışanların
güvenliğini olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir.
Sağlık alanında tıbbi hataların meydana gelmesinde
kişinin algılamasını bozan hafıza yanılgısı ve dikkatsizlik
gibi etkenlerin önemli bir payı vardır.
Nöbet sonrası dikkat düzeyleri değerlendirildiğinde d2
testinin dikkat ve odaklanmayı gösteren parametreleri
nöbet öncesine göre belirgin bir şekilde azalmış
olarak bulundu. Bu da 112 çalışanlarının maruz kaldığı
stresörlerin dikkat ve konsantrasyonun negatif yönde
etkilediğini göstermektedir. Yapılan çalışmalarda da
nöbet sonrası, uykusuzluk ve yorgunluğun bilişsel
işlevleri azalttığı gösterilmiştir (7). Perez ve ark. (8)
yaptığı çalışmada tıp öğrencilerinde gece nöbetlerinin
sebep olduğu uyku yoksunluğu dikkat üzerinde olumsuz
etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Halbach ve ark. (9)
yaptıkları kontrollü, prospektif çalışmalarda asistanların
nöbet öncesi ve sonrası performanslarında ve bilişsel
işlevlerinde belirgin düşüş olduğunu tespit etmişlerdir.
Sarıcaoğlu ve ark. (10) vardiya sistemi ile çalışan anestezi
asistanları üzerinde yaptıkları araştırmada, 15 anestezi
asistanına gündüz vardiyasında, 18 anestezi asistanına
ise gece vardiyasında vardiyaya girerken ve vardiya
çıkışında Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi uygulamış. Test
sonuçlarına göre gece vardiyasında çalışan asistanların
dikkat düzeylerinin gündüz vardiyasında çalışan
asistanlara göre daha çok azaldığını görmüşler, bu
neticeye göre gece boyu süren uykusuzluk hali ile dikkat
ve diğer bilişsel işlevlerin azalması arasında aşikar bir
ilişki olduğunu göstermişlerdir. Bütün bu sonuçlara
rağmen Dolu ve arkadaşlarının hemşireler üzerine
yaptığı bir araştırmada vardiyalı çalışmanın dikkat
düzeylerinde değişiklik oluşturmadığı bulunmuştur.
Bu durumun, gece servis sorumluluğunu tek başına
üstlenen hemşirelerin dikkat düzeylerini en üst düzeye
çıkarması nedeni ile olabileceği düşünülmüştür
(11). Bizim çalışmamızda nöbet öncesinde ve nöbet
sonrasında 173 personele dikkat testi uygulandı. Nöbet

91

USLU ve ark.
112’de Çalışan Personelin Dikkat ve Konsantrasyon Düzeyi

öncesinde yapılan testin seçici dikkat düzeyindeki
düşüklüğü ve ortaya konulan performansın kalitesinin
yetersizliğini, dikkatsizliği, yönergeye uyumda
zorlanmayı, görsel ayrımlaştırmadaki problemleri
gösteren E toplam ve E hata puanları nöbet sonrasında
belirgin bir şekilde artmış bulundu. Psikomotor hızdaki
istikrarı ve yapılan işin kalitesini gösteren CP ve ortaya
konulan performansın kaliteli oluşunu, psikomotor
hız ve seçici dikkat arasındaki dengeyi gösteren TN-E
puanları ise nöbet sonunda belirgin bir şekilde artmış
olarak bulundu. Nöbet öncesinde ve nöbet sonrasında
yapılan test puanları arasında istatiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmuştur.
112 çalışanlarının yıpranmasında vardiya sistemi en
büyük sebeplerden biri olarak gösterilmektedir. Vardiya
sistemiyle çalışanlara yönelik yapılan araştırmalarda
ilk yılda %20’sinin 2. yılda ise %33’ünün sosyal hayat,
aile ilişkileri, çalışma şartları ve olumsuz sağlık
etkilenimleri nedeniyle vardiya sisteminden ayrıldıkları
bildirilmektedir (12). Tam zamanlı acil serviste çalışan
kişiler için yıpranma süreci 10 yıl ve daha az olarak
gösterilmektedir (13). Vardiya sistemi yıpranmayı
sağlayan en büyük etmen olmakla beraber nedenler
sadece bununla sınırlı değildir. Araştırmamızda hem
nöbet öncesinde hem de nöbet sonrasında tükenmişlik
hissettiğini ifade edenlerle etmeyenler arasında hata
oranı istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmamıştır.
Yapılan bir çalışma uyku bozukluğunun, nörolojik ve
psikiyatrik problemlerin, ileri yaşın, aşırı iş yükünün,
yüksek stres ve anksiyetenin, vardiya süresince
dinlenme olanağı bulamamanın dikkat düzeyini
olumsuz etkilediğini gösteriyor. Ayrıca çalışma süresi
uzadıkça hemşirelerin dikkat düzeylerinde azalma
görüldüğü de gözlenmiştir (14). Çalışkan ve ark.
(15) hemşireler üzerine yaptığı bir çalışmada aşırı
ve uzun çalışmaya ilişkin sorunların ve yorgunluktan
kaynaklanan risklerin hemşirelerin % 44 ünde şikayet
sebebi olduğunu belirtmişlerdir. Arcak ve ark. (16)
Diyarbakır merkezde hastane ve sağlık ocaklarında
çalışan hemşireler üzerinde yaptıkları çalışmada,
hemşirelerin çoğunlukla, nöbetlerin fazlalığı, çalışma
saatlerinin uzunluğu ve eleman yetersizliğinden
şikayetçi olduklarını tespit etmişlerdir. Folkard ve ark.
(17) gece vardiyasında; özellikle ard arda nöbetlerde,
çalışma saatlerinin uzun olduğu nöbetlerde ve uzun
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istirahat dönemleri arasındaki nöbetlerde verimliliğin
azaldığını ve güvenliğin tehlikeye atıldığını ifade
etmiştir. Aynı zamanda sık ve uzun dinlenme araları
olan bir gece nöbetinin daha az ve kısa dinlenme
arası olan bir gece nöbetinden daha güvenli
olabileceğini, bu etkenler önemsenerek düzenlenen
bir nöbet sisteminde problemlerin en aza ineceği de
belirtilmektedir (18). Yavaşcaoğlu ve ark. (18) anestezi
asistanları üzerine yaptıkları bir araştırmada 8 saat ve
32 saat çalışan anestezi asistanlarını karşılaştırmıştır ve
32 saat çalışan anestezi asistanlarının nöropsikolojik
bozulma gösterdiğini belirtmişlerdir. Araştırmamızda
112’de çalışan personelin nöbet süresinin uzamasına
rağmen literatürün aksine dikkat seviyelerinin
azalmadığı görüldü. Nöbet süresi 9-16 olanlarda ve
17-24 olanlarda E toplam değerleri nöbet öncesi ve
sonrasında farklılık göstermekte iken 0-8 olanlarda
anlamlı düzeyde fark yoktur. Benzer durum E hata, CP
ve TN-E değişken değerleri için de belirlenmiştir.
Gold ve ark. (19) 635 hemşire üzerinde yaptıkları
çalışmada, sadece gündüz/gece çalışan hemşirelerle
dönüşümlü olarak çalışanları kıyaslamışlar ve
dönüşümlü çalışanların uyku/uyanıklık ritimlerinin
daha fazla bozulduğunu saptamışlardır. Dönüşümlü
olarak çalışanların diğerlerine göre iş saatlerinde daha
fazla uyukladığını, işe gidiş gelişlerde araba kullanırken
diğerlerine göre iki kat daha fazla direksiyon başında
uyukladıklarını ve iki kat daha fazla uykululukla ilgili
kaza yada hata rapor ettiklerini tespit etmişlerdir.
Karanoviç ve ark. (20) yaptığı çalışmada acil serviste
çalışan anesteziyologların 24 saat çalışma günü
normal iş günü ile karşılaştırıldığında bilişsel ve
psikomotor işlevlerin azaldığı görülmüştür. Amirian
ve ark. (21) yaptığı bir çalışmada 7 saatlik bir gece
vardiyasında uyku yoksunluğu cerrahların psikomotor
veya bilişsel performansını etkilemediği gözlendi.
Crowe ve ark. (22) yaptığı bir çalışmada uzun süreli,
rotasyonlu olarak, vardiyalı çalışan işçilerin gündüz
çalışan katılımcı kontrol grubuna göre dikkat ve hafıza
ölçümlerinde daha düşük performans göstereceğinin
hipotez edildiği bir çalışmada, uygulanan bilişsel
ölçümler üzerinde vardiyalı çalışanlar ile kontrol
grubunun performansı arasında anlamlı bir farklılık
olduğunu ortaya koymamıştır. Yine benzer şekilde
Petru ve ark. (23) sürekli gece çalışan şoförler ile bir

Bozok Tıp Derg 2019;9(2):84-94
Bozok Med J 2019;9(2):84-94

hafta gündüz, bir hafta gece vardiyalı biçimde çalışan
44 şöforle yapılan karşılaştırmalı çalışmalarında gruplar
arasında kognitif ve psikomotor performans açısından
anlamlı fark bulamamışlardır. Bizim çalışmamızda aylık
çalışma saatleri 180 ve altı, 181-200 ve 200 üstü saat
olarak 3 gruba ayrıldı. Gruplar arasında ki d2 dikkat
testi parametreleri karşılaştırıldı. Test parametrelerinin
gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark
oluşturmadığı bulunmuştur. Ayrıca çalışmamızda aylık
nöbet süreleri 0-8,9-16 ve 17-24 olanlar 3 gruba ayrıldı.
Hem nöbet öncesinde hem de sonrasında nöbet süresi
0-8, 9-16 ve 17-24 olma durumuna göre bireylerin E
toplam, E hata, CP ve TN-E değerlerinde farklılık yoktur.
Bizim çalışmamızda medeni hale göre dikkat
parametreleri değerlendirdiğimizde hem nöbet
öncesinde hem de nöbet sonrasında evli olanlarda
hata oranı daha fazladır ve nöbet sonrasında evli
olanlarda hata oranı daha da artmaktadır. Fakat bu
istatistiksel olarak anlamlı değildir. Araştırmamızda
cinsiyete göre bir değerlendirme yaptığımızda kadın
ve erkekler arasında E toplam, E hata değerlerinin farkı
istatistiksel olarak anlamlı olmayıp kadınlarda hem
nöbet öncesi hem nöbet sonrasında daha yüksektir.
Maddi kaygı duyanlar ve duymayanlar arasında da
hem nöbet öncesinde hem de nöbet sonrasında maddi
kaygı duyduğunu ifade edenlerde hata oranı daha
fazladır ve nöbet sonrasında maddi kaygı duyduğunu
ifade edenlerde hata oranı daha da artmaktadır. Fakat
bu istatistiksel olarak anlamlı değildir. Yaşa göre bir
değerlendirme yaptığımızda hem nöbet öncesinde
hem de nöbet sonrasında yaşı > 33 olanlarda hata oranı
daha fazladır ve nöbet sonrasında yaşı > 33 olanlarda
hata oranı daha da artmaktadır. Fakat bu istatistiksel
olarak anlamlı değildir.
Araştırmada 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında
24 saatlik dönüşümlü nöbet usulü çalışılması nedeniyle
tüm sağlıkçılara aynı anda ulaşılamamıştır. Ankara
genelinde istasyon sayısının fazlalığı, yoğun trafik,
istasyonların birbirinden farklı ve uzak noktalarda yer
alması anketin yapılma süresinin uzamasına ve daha
da zorlaşmasına neden olmuştur. Gidilen istasyondaki
ekibin alanda görevde olması, istasyonlardaki vaka
yoğunluğu ve çalışanların yoğun iş temposu anket
çalışmasını
sınırlandırmıştır.
Çalışanların
çoğu
yapılan çalışmayı ciddiye almamış, çeşitli nedenlerle
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araştırmaya
katılmayı
reddetmişlerdir.
Ayrıca
çalışanların bir kısmı anket sonucuna göre sağlık
yöneticilerinin nöbet sisteminde değişikliğe gideceği
kaygısı ile ankete katılmak istememiştir.
Çalışma bulgularının analizi ve literatürle yapılan
karşılaştırmalar sonrasında ulaşılan ana sonuçlar
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Nöbet öncesinde yapılan d2 test parametrelerinden
CP ve TN-E puanlarının nöbet sonrasında yapılan
test puanlarına göre anlamlı derecede azaldığı, E
puanlarının ise anlamlı derecede arttığı görülmüştür.
Aylık çalışma saati arttıkça dikkat testi puanlarının
azalmadığı görüldü.
Elde ettiğimiz neticeler doğrultusunda dikkat ve
konsantrasyon düzeylerinin acil serviste çalışma
esnasında azaldığı, özellikle kaza ve tıbbi uygulama hatası
riskinin artabileceği ve buna bağlı olarak da personelin
kendisine ve bakım verdiği hastalara zarar verebileceği
ancak bunun daha iyi değerlendirilebilmesi için geniş
serili çalışmalara ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.
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MESANE YAN DUVAR TÜMÖRLERİNİN TRANSÜRETRAL
REZEKSİYONU SIRASINDA OBTURATOR SİNİR
BLOĞUNUN; TÜMÖR ÖRNEKLERİNDE DETRUSOR KASI
VARLIĞI VE HASTALIĞIN NÜKSETMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Effect of Obturator Nerve Block During Transurethral
Resection of Bladder Lateral Wall Tumors on Presence of
Detrusor Muscle in Tumor Samples and Recurrence
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Amaç: Mesane yan duvar tümörlerinin transüretral rezeksiyonu (TUR-M) sırasında spinal anestezi uygulanan hastalarda, obturator sinir bloğu (OSB) ile kombine edilenler ve edilmeyenler arasında; alınan patolojik
spesmende detrusor kas dokusunun varlığı ve takip süreleri içerisinde tümör rekürrens zamanı, obturator
refleks ve mesane perforasyonu açısından anlamlı fark olup olmadığının araştırılması.
Gereç ve yöntemler: Ocak 2013-Eylül 2018 tarihleri arasında kliniğimizde spinal anestezi altında mesane
yan duvarı tümörü nedeniyle TUR-M uygulanan 66 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar iki gruba
ayrıldı. 36 hastaya sadece spinal anestezi, 30 hastaya OSB ile kombine spinal anestezi uygulandı. OSB grubundaki hastalara inguinal OSB işlemi, spinal anestezi sonrasında periferik sinir stimülatörü ile adduktor
kas kontraksiyonunun devam ettiği bölge tespit edildikten sonra 15 ml %0.25 bupivakain ile blok yapıldı.
Bulgular: OSB yapılmayan grupta obturator refleksi çok anlamlı olarak fazla gözlendi (p<0.01). OSB grubunda detrusor kas dokusunun varlığı anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Postoperatif nüks oranı ve nüks
süresi açısından, her iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Mesane perforasyonu açısından gruplar
arasında fark izlenmedi (p>0.05).
Sonuç: Spinal anestezi ile OSB’nin kombine edilmesi mesane yan duvarı tümörlerinin tedavisinde TURM’nin komplet rezeksiyon başarısını artırmaktadır. OSB, uygulanma imkanı olan kliniklerde komplet rezeksiyon başarısını arttırmak amacıyla spinal anesteziye ek olarak önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Detrüsör kas dokusu; Mesane tümörü;Obturator blok; TUR-M
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Objectives: To investigate presence of detrusor muscle tissue in pathological specimens and time to
recurrence during follow-up, and whether there is significant difference in obturator reflex between
patients underwent spinal anesthesia with or without obturator nerve block (ONB) during transurethral
resection of bladder lateral wall tumor (TUR-BT).
Material and Methods: We retrospectively reviewed 66 patients, who underwent TUR-BT for bladder
lateral wall tumor under spinal anesthesia between January, 2013 and September, 2018. The patients were
classified into two groups. Spinal anesthesia was performed in 36 patients while spinal anesthesia plus
ONB was performed in 30 patients. In ONB group, inguinal ONB was performed by 0.25% bupivakain(15
ml) after identifying the region with ongoing adductor muscle contraction via peripheral nerve stimulator
after spinal anesthesia.
Results: The obturator reflex was significantly higher by spinal anesthesia alone group (p<0.01). In OSB
group, presence of detrusor muscle was significantly greater (p<0.05). There was no significant difference
in postoperative recurrence and time to recurrence between groups (p>0.05). No significant difference was
detected in bladder perforation (p>0.05).
Conclusion: Combination of spinal anesthesia with ONB increases success in complete resection in
the treatment of bladder lateral wall tumors by TUR-BT. Addition of ONB to spinal anesthesia could be
recommended in order to enhance success in complete resection.
KeyWords: Detrusormuscle; Bladdertumors; Obturatornerveblock; TUR-BT
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GİRİŞ
Mesane kanseri Amerika Birleşik Devletleri'nde 70.030
yeni vaka ve 16.870 ölümle 2017 yılında ikinci en yaygın
genitoüriner malignite olarak tespit edilmiştir (1).
Yüzeyel mesane kanseri (sınırlı tümör tutulumu olan
mukozal veya submukozal, pTa ve pT1) tüm mesane
tümörü vakalarının neredeyse %75'ini oluşturur.
Lateral mesane duvarı tümörlerinin tanı, tedavi ve
evrelemesinde altın standart trans üretral mesane
rezeksiyonu (TUR-M) yöntemidir (2). TUR-M sonrası
hasta takibinde görülen en önemli problemlerden biri,
tümör rekürrens ve progresyonudur. Nüksü etkileyen
birçok faktör vardır. Tam rezeksiyon yapılmasına
rağmen, rezidü tümör dokusu saptanabilir (3-5).
Ameliyat sonrası yapılan ilk kontrol sistoskopisinde,
hastaların %30'unda tümör tespit edilirken, ilk yıl içinde
hastaların neredeyse yarısında tümör nüksü görülür
(6-7). Patoloji örneğinde detrusor kasının varlığı tam
rezeksiyonun bir göstergesidir (1,5). Bununla birlikte,
birkaç çalışma, tüm vakaların %10-50'sinde TUR-M
örneğinde detrusor kas dokusunun bulunmadığını
bildirmiştir (8-9).
TUR-M ameliyatının olası komplikasyonlarından biri,
obturator sinir refleksine bağlı mesane perforasyonudur
(10-12). Spinal anestezi ile kombine obturator sinir
bloğu (OSB) veya genel anestezi sırasında ilaca bağlı
gevşeme, obturator sinirin (OS) ve müteakip addüktör
kasılmasının istenmeyen stimülasyonunu önlemek
için yapılır (11,13-16).Obturator sinir L2-L4 lomber
pleksustan köken alır ve uyluk kaslarının addüktör
kaslarını uyarmak için obturator foramenden geçer.
Bu geçiş sırasında obturator sinir, mesane boynuna,
inferolateral mesane duvarına ve prostatik üretraya
yaklaşarak seyreder. Bu yakınlığa bağlı olarak, TUR-M
sırasında obturator sinirin uyarılması, istemsiz bacak
hareketleri nedeniyle inkomplet rezeksiyon, mesane
perforasyonuna yol açabilir. Perforasyon sonrası
tümörün ekstravezikal yayılması gibi istenmeyen
sonuçlarla karşılaşılabilir (17). Bu çalışmada, TUR-M
sırasında uygulanan spinal anestezi ile kombine OSB'nin,
tümör numunesindeki detrusor kas dokusunun varlığı
ve tümör nüksü üzerine olan etkisini araştırdık.
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Hastanesinde retrospektif olarak yapılmıştır. Çalışma
öncesi yerel etik kurulu onayı alındı (onay no: 201817/141) ve çalışma süresince Helsinki deklarasyonu
ilkelerine bağlı kalındı. Ocak 2013 - Eylül 2018 tarihleri
arasında spinal anestezi altında TUR-M uygulanan 66
primer mesane kanseri olan hasta retrospektif olarak
değerlendirildi.
Bu hastaların tamamı, preoperatif ultrasonografi veya
bilgisayarlı tomografi raporlarına göre tümörlerinin
lateral mesane duvarındaki yeri baz alınarak çalışmaya
dahil edildi. Dışlama kriterleri anormal koagülasyon
profilinin varlığı, obturator sinir hasarı öyküsü olması,
santral sinir sistemini etkileyen nörolojik bozukluklar
ve lokal anestezik ajanlara karşı allerji öyküsü idi.
Hastalar iki gruba ayrıldı: 36 hasta sadece spinal
anestezi ve 30 hasta OSB ile kombine spinal anestezi
aldı. Gruplar, addüktör kas kontraksiyonu, mesane
perforasyonu, patoloji materyalinde kas dokusunun
varlığı, nüks oranı ve nüks zamanı açısından
karşılaştırıldı.
Standart olarak anestezi ekibi tarafından; anestezi
değerlendirmesi sonrasında spinal anestezi yapılması
planlanan hastalara cerrahi işlem öncesi, 500 ml 0.9%
NaCl intravenöz olarak uygulandı. Ameliyathaneye
alınan hastalar kalp atım hızı, SpO2, kan basıncı, EKG
monitörizasyonu yapıldı. Oturur pozisyonda 25 G
Quinck spinal iğne ile L3-4 veya L4-5 seviyesinden
girilerek 12.5 mg hiperbarik bupivacain ile spinal
anestezi uygulandı. Hastalar sırt üstü pozisyona alındı.
OSB uygulamayı bilen anestezi ekibiyle alınan mesane
yan duvar tümörlerinde TUR-M öncesi OSB uygulandı.
Blok öncesi tümörün bulunduğu duvar tarafında
gerekli anatomik işaretlemeler yapıldı. İnguinal OSB
yönteminde; işlem öncesi tuberculum pubis, spina
iliaca anterior superior, inguinal ligaman, femoral arter
kalem ile işaretlendi. Ponksiyon giriş noktası olarak
tuberkulum pubis ile femoral arterin ortasında, inguinal
ligamanın 5-8 cm altında belirlenerek işaretlendi.
Blok yapılacak cilt bölgesinde sterilizasyon işlemi
yapıldı. Periferik sinir stimilatörü (Pajunk, Melsungen,
Germany) başlangıçta 1.5mA 1 Hz olarak ayarlandı.
Sonrasında 22G 100 mm, yalıtılmış sinir stimilatör
iğnesi (Pajunk, Melsungen, Germany) ile işaretlenen
noktadan girilip sefale doğru yönlendirildi. Periferik
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sinir stimilatör ile 0.4-0.7mA aralığında adduktor kas
kontraksiyonun devam ettiği alan tespit edildiğinde
önce aspire edildikten sonra 15 ml %0.25 bupivakain
ile blok yapıldı.
TUR-M prosedürü 26-French Bipolar rezektoskop
ve 30 derece optik ile gerçekleştirildi. İrrigasyon için
%0.9 NaCl solüsyonu kullanıldı. OSB yapıldıktan 10 dk
sonra operasyona başlandı. OSB ve TUR-M işlemleri
aynı anestezi uzmanları ve ürologlar tarafından
gerçekleştirildi. Adductor kas kontraksiyonlarını
önlemek için OSB dışında herhangi bir ilave teknik
kullanılmadı. İşlem sırasında ve operasyondan 24 saat
sonra; damar yaralanmaları, hematom veya nörolojik
problemler gibi komplikasyonlar değerlendirildi.
İstatistiksel Analiz
Kategorik değişkenler sıklık ve yüzde ile, sürekli
değişkenler ortalama-standart sapma ve en küçük
değer-en büyük değer olarak verildi. Kategorik
değişkenlerin analizi için Ki-Kare testi, sürekli
değişkenlerin grup karşılaştırmasında ise normallik
varsayımı sağlanıyorsa independent t-testi, normallik
varsayımı sağlanmıyorsa Mann-Whitney U Testi
kullanıldı. Tüm istatistiksel analizlerde p-değeri=0.05
istatistiksel anlamlılık olarak değerlendirildi. Tüm
analizlerde SPSS 22.0 paket programı (IBM Corp.
Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows,
Version22.0. Armonk, NY: IBM Corp.) kullanıldı.

BULGULAR
Hastalara ait demografik veriler tablo 1’de verilmiştir.
Çalışma grupları arasında yaş ve cinsiyet açısından
anlamlı fark yoktu (p>0.05); 66 hastanın sadece 5 tanesi
kadındı ve 2’si OSB uygulanan grupta yer alıyordu.
Benzer şekilde, tümörlerin odak sayısı ve patolojik tipi
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermeyerek
benzerdi (p>0.05); 66 hastanın 45’inde tek odak varken,
10’unda iki odak mevcuttu. Üç ve üzeri odak sayısı olan
hasta sayısı ise 11’di.
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Tablo 1. Hastalara ait demografik veriler

Yaş (ortalama yıl)

*OSB grup

OSB
uygulanmayan p
grup

63,8

65,9

0,412
1,00

Cinsiyet
Erkek

28(%93)

33(%92)

Kadın

2(%7)

3(%8)
0,377

Odak sayısı
1

19(%63)

26(%72)

2

5(%17)

5(%14)

>3

6(%20)

5(%14)
0,625

Patolojik tip
*HGPÜ CA

10(%33)

10(%28)

*LGPÜ CA

20(%67)

26(%72)

Tümör evresi

0,621

Ta

14(%46)

17(%47)

T1

16(%54)

19(%53)

T2

0

0

Tümör Hacmi
cm3 (ortalama/
min-maks)

1,4 (0,5-4,5)

1,8 (0,5-4,8)

0,319

*OSB: Obturator sinir bloğu, HGPÜ CA: Yüksek dereceli papiller üretelyal karsinom, LGPÜ CA: Düşük dereceli papiller
üretelyal karsinom, Ta: Mesane mukozasında sınırlı olan,
T1: Lamina propriayı invaze eden papiller tümörler, T2:
Mesane muscularis mukozayı invaze eden tümörler

Patolojik tipte yüksek dereceli papiller üretelyal
karsinom (HGPÜ CA) tanısı alan her iki grupta 10
hasta vardı. Her iki grup arasında tümör boyutu
(cm3) açısından anlamlı fark izlenmemiştir (p>0,05).
OSB uygulanan grupta Ta evresinde 14 (%46) hasta
bulunurken 16 (%54) hasta T1 evresindeydi. OSB
uygulanmayan grupta Ta evresinde 17 (%47) hasta
bulunurken 19 (%53) hasta T1 evresindeydi. Tümör
evresi açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir far izlenmedi (Tablo1).
Her iki grupta ortalama takip süresi 30,4 aydı. OSB
uygulanan grupta ortalama takip süresi 34,1, OSB
uygulanmayan grupta ortalama takip süresi 27,4 aydı.
Her iki grup arasında takip süreleri açısında istatistiksel
fark yoktu.
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Bununla birlikte, obturator refleksinin varlığı, OSB
olmayan grupta çok anlamlı olarak daha yüksek
bulundu (p<0.01; Tablo 2).
Tablo-2. Onkolojik sonuçlar ve cerrahi komplikasyonlar
açısından grupların karşılaştırılması
*OSB grubu

OSB
uygulanmayan
p
grup

Var

Yok

Var

Yok

Obturator refleks

2

28

18

18

0,0001

Kas dokusu

27

3

20

16

0,003

Mesane
perforasyonu

1

29

5

31

0,146

20

14

22

0,418

Nüks

10

Nüks zamanı
(ort.ay)

12,7

12,1

0,403

Takip süresi
Ort.ay (min-maks)

27,4(6-52)

34,1(18,52)

0,873

*OSB: Obturator sinir bloğu

Rezeke edilen numunenin patolojik incelemesinde kas
dokusu varlığı OSB grubunda anlamlı olarak yüksek
bulundu (p<0.05; Tablo 2). Kas dokusu izlenemeyen
veya tümör boyutu ya da obturator refleksi nedeniyle
tam rezeksiyon mümkün olmayan hastalarda,
tekrarlayan TUR, Avrupa Üroloji Birliği kılavuzunda
önerildiği üzere, ilk ameliyattan 4-6 hafta sonra aynı
teknik kullanılarak gerçekleştirildi. İlk TUR-M'yi takiben
tespit edilen eksik rezeksiyon sahaları nüks olarak kabul
edilmedi. Bu hastalarda ikinci operasyondan sonraki
takip döneminde tümör nüksü değerlendirildi. Patoloji
örneğinde detrusor kas dokusunun bulunmadığı
hastalarda eksik rezeksiyon uygulanmış olarak kabul
edildi. Bu, OSB uygulanmayan 36 hastanın 16'sında
tanımlandı. OSB yapılan grupta, kas dokusunun yokluğu
30 hastanın 3’ünde tanımlandı.
OSB uygulanan grupta bulunan 3 hastanın re-TUR
patolojileri ilk TUR patolojisi ile uyumlu olarak
(T1) raporlandı. Üç hastanın tamamında re-TUR
spesmenlerinde kas dokusu izlenmiş olup tümör
saptanmadı. Ayrıca bu vakalarda işlem esnasında
perforasyon izlenmedi. OSB uygulanmayan grupta
bulunan 16 hastanın re-TUR patolojileri incelendiğinde
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14 hastanın patolojisi değişmezken (6 Ta-8 T1) 2 hastanın
patolojisi Ta’ dan T1’e yükselmiş olduğu rapor edilmiştir.
OSB uygulanmayan grupta hastaların tamamında reTUR spesmenlerinde kas dokusu izlenmiş olup tümör
saptanmadı. Bu gruptaki hastalardan bir tanesinde
işlem sırasında perforasyon oluşmuştur.
Bu çalışmada toplam 6 hastada mesane perforasyonu
oluştu, bunlardan 5’i OSB uygulanmayan gruptaydı
ve gruplar arasında istatistiksel fark izlenmedi
(p>0.05). Takip süresince bu altı hastada pelvik
kitle saptanmadı. Perforasyon oluşan bu hastaların
hepsinde ekstraperitoneal perforasyon varlığı olduğu
için acil laparotomi ihtiyacı yoktu. Bu hastalara bir
üretral foley kateteri yerleştirildi, daha sonra 7 gün
takip edildi. Sistografide ekstravazasyon belirtisi
olmadığı görüldükten sonra kateter çıkarıldı ve hastalar
konservatif tedaviye başladı. Mesane perforasyonu olan
hastalarda postoperatif erken dönemde intravezikal
mitomycin uygulanmadı. OSB uygulanan gruptaki
hastalarda OSB’ye bağlı yan etkiler bildirilmedi.
Takip sırasında her iki grupta nüks görülme sıklığı ve
nüks zamanı açısından anlamlı fark izlenmedi (p>0.05;
Tablo 2). OSB grubunda takip sırasında 10 hastada nüks
izlenirken bunların 6 tanesi ilk 12ayda gerçekleşmiştir,
OSB uygulanmayan grupta ise takipte 14 hastada nüks
izlendi, bu hastalarında ilk 12 aylık takipte 10 tanesinde
nüks izlenirken 2 hastaya sistektomi uygulandı.

TARTIŞMA
Yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde altın standart
TUR-M dir. Bu işlem sırasında oluşabilecek obturator
refleks ve buna bağlı gelişen istenmeyen durumlar
ürologlar için endişe yaratmaktadır(6). Yüzeyel
mesane tümörlerinin %46,8’ini mesane yan duvar
tümörleri oluşturmaktadır bu yüzden üroloji pratiğinde
obturator refleks ciddi bir sorun teşkil etmektedir (18).
TUR-M sırasında oluşabilecek mesane perforasyonu,
tam olmayan rezeksiyon ve perforasyona bağlı ciddi
kanama istenmeyen sonuçları oluşturmaktadır(19).
Ek olarak, adduktor kasının güçlü kasılmaları,
mesanenin tam kat perforasyonu ile beraber tümör
hücrelerinin ekstravezikal alana yayılması gibi ciddi
komplikasyonlara neden olabilir (13,20,21). Bu ciddi
komplikasyonları önlemek için en sık kullanılan yöntem
OSB'dir (22).
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Günümüzde OSB için klasik ve inguinal yaklaşımlar
sıklıkla tercih edilebilir. Dağlı ve ark. tarafından yapılan
çalışmada her iki yöntemi karşılaştırmış; komplikasyon
ve başarı oranlarını benzer olduğunu ifade etmiştir.
Bununla birlikte, sinir stimilatörü ile yapılan OSB için,
daha hızlı ve daha az sayıda ponksiyon ile yapılabilmesi
nedeniyle inguinal yöntemin daha tercih edilebilir
olduğunu söylemişlerdir (23).
Dağlı ve ark. tarafından yapılan araştırmada 170
üroloğa OSB uygulama sıklığı sorulmuş ve mesane yan
duvar tümörlerinde OSB uygulama oranı %24.7 olarak
tespit etmişlerdir(24). Mesane yan duvar tümörlerinde
OSB’nin düşük oranda uygulanmasına bağlı olarak
yetersiz rezeksiyon ve komplikasyonlarda artış olabilir.
Literatür taraması sonucunda, mesane yan duvar
tümörlerinde TUR-M prosedürünün komplikasyonlarını
önlemek için OSB'nin etkinliğini gösteren birçok çalışma
sunmaktadır (13,21,22,25-29).
Patel ve ark., mesane yan duvar tümörü için TUR-M
planlanan hastaları iki gruba ayırmışlar ve OSB
uygulaması sonucunda 30 hastanın 28'inde obturator
refleks gelişimini engellediğini bulmuşlardır (26).
Erbay ve ark. tarafından yapılan çalışmada da OSB
uygulaması sonrasında obturator refleks 47 hastanın
sadece üçünde gelişmiştir (30). Bizim çalışmamızda
da bu çalışmalara benzer şekilde 30 hastanın sadece
2’sinde gelişmiştir. Literatürle benzer şekilde OSB'nin
başarı oranı kabul edilebilir düzeydedir.
Mesane tümörlerinde TUR-M; tümörün varlığını
histolojik doğrulamak için, tümörün evresini
tanımlamak için, tümör derecesi, sayısı, boyutu,
konfigürasyonu ve in situ karsinoma varlığı gibi tüm
klinik prognostik faktörleri belirlemek için ve yüzeyel
mesane tümörlerinin tam rezeksiyonunu sağlamak
için kullanılır (31). Tam rezeksiyon denilebilmesi için
TUR-M materyalinin tümörle beraber detrusör kas
dokusunu içermesi gerekmektedir. Tekrarlanan TUR
prosedüründe, T1 tanısı alan tümörlerin %50'sinin
yetersiz olduğunu ve bu da rezeksiyon materyalinde
kas dokusunun gözlemlenmesinin gerekliliğini
göstermektedir (32). Capogrosso ve ark. TUR-M
uygulanan hastaları retrospektif olarak değerlendirmiş
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ve örnekte detrusor negatifliğinin %10 olduğunu
bulmuştur (9). Erbay ve ark. çalışmasında da patolojik
materyalinde detrusor kas dokusunun yokluğunu OSB
uygulanmayan grupta hastaların %26.5'inde, OSB
uygulanan grupta ise %4,2’sinde bulmuşlardır (30).
Bizim çalışmamızda da OSB uygulanmayan grupta
detrusör kas dokusunun olmaması %47,2 gibi yüksek
bir oran tespit edilmiştir. Bunun sebebini çalışmamızda
OSB uygulanmayan grupta %50 olan obturator refleks
varlığıyla açıklayabiliriz. OSB uygulanan grupta ise %10
gibi detrusör kas yokluğu tespit edilmiştir, yine bu
grupta obturator refleks oranı %6,7’dir. OSB uygulanan
grupta, uygulanmayan gruba göre patolojik materyalde
kas dokusu varlığı istatistiksel olarak anlamlı derecede
yüksektir (p=0.003).
Tümör nüksü ve progresyonu üzerinde en büyük
etkiye sahip altı faktör şunlardır; tümörlerin sayısı ve
boyutu, önceki nüks zamanı, TNM sınıflandırması, in
situkarsinoma varlığı (CIS) ve tümör derecesidir (6).
Erbay ve ark. çalışmasında OSB uygulanmayan grupta
nüks oranlarının daha fazla olduğunu belirtmişlerdir
(30).Tekgül ve ark. tarafından yapılan çalışmada ise
nüks oranları için gruplar arasında fark olmadığı
ama nüks süresi bakımından OSB uygulanmayan
grupta anlamlı derecede kısa olduğunu bulmuşlardır
(18). Bizim çalışmamızda odak sayısı için her iki grup
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi
(p>0.05). Her iki gruptaki hastaların hiç birinde CIS
varlığı tespit edilmedi ve tümör derecesi bakımından
da fark yoktu (p>0.05). Bizim çalışmamızda gruplar
arasında tümör nüksü açısından da istatistiksel olarak
anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). Aynı zamanda nüks
süresi açısından bizim çalışmamızda gruplar arasında
her hangi bir fark olmadığı görüldü.
TUR-M sırasında oluşan mesane perforasyonuna bağlı
yetersiz rezeksiyon ve tümör hücrelerinin mesane
dışına yayılmasına yol açabilir. Collado ve ark.yüzeyel
mesane tümörü nedeniyle TUR-M yapılan 2821 hastada
erken komplikasyonları ve ilişkili faktörleri retrospektif
olarak değerlendirmişler ve 36 hastanın (%1.3) mesane
perforasyonuna sahip olduklarını, bunların da 30'unun
ekstraperitoneal olduğunu bulmuşlardır. Bu hastaların
tamamı konservatif takip edilmiş ve hiçbirinde tümör
ekimi olmamıştır(33). Bizim çalışmamızda mesane
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perforasyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı
olmasa da (p>0.05) OSB uygulanmayan grupta mesane
perforasyon sayısı daha fazlaydı.

SONUÇ
Spinal anestezi ile OSB’nin kombine edilmesi mesane
yan duvarı tümörlerinin tedavisinde TUR-M’nin komplet
rezeksiyon başarısını artırmaktadır. Bizim çalışmamızda
OSB uygulamasının nükse etkisinin istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamakla birlikte literatürde etkisi olan
çalışmalar mevcuttur. OSB, uygulanma imkanı olan
kliniklerde komplet rezeksiyon başarısını arttırmak
amacıyla spinal anesteziye ek olarak önerilebilir.
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Amaç: Bu çalışmada ibandronik asit ve kalsiyum- D vitamini kompleksinin osteointegrasyon üzerine olan
etkilerini histomorfometrik ve mekanik olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma 45 adet dişi Sprague-Dawley cinsi ratın sol femurları üzerinde yapılmıştır. Cerrahi
olarak ratların sol femurlarına intramedüller K teli yerleştirilmiştir. Ratlar rasgele eşit sayıda olacak şekilde
kontrol grubu, ibandronat alan grup ve Ca+D vitamini alan grup olacak şekilde gruplandırılmıştır. Altı hafta
sonra sakrifiye edilen ratların femurları mekanik teste ve histomorfometrik inceleme tabi tutulmuştur. Elde
edilen veriler istatistiksel olarak kıyaslanmıştır.
Bulgular: Grup A (kontrol) ve Grup B (Ca+D vitamini) arasında ortalama maksimum çekme gücü ve osteointegrasyon endeksi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (maksimum çekme için p=0,828,
OintE için p=0,172). İbandronik asit verilen Grup C için ortalama maksimum çekme gücü ve osteointegrasyon endeksi Grup A ve Grup B ile kıyaslandığında elde edilen değerin istatistiksel olarak anlamlı derecede
yüksek olduğu saptandı (Maksimum çekme gücü için grup A’da p=0,001, grup B’de p=0,001, OintE için grup
A’ da p=0,009, grup B’de p=0,016)
Sonuç: Bu çalışma ibandronatın metal implant-kemik tutunumu üzerinde belirgin bir olumlu etkiye sahip
olduğunu göstermektedir. Ancak, bu deneysel çalışmanın sonuçlarını destekleyecek ileri klinik çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Osteointegrasyon; İbandronat; Kalsiyum; D vitamini
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Objective: The aim of this study is to evaluate the effects of ibandronate and calcium-vitamin D complex on
osteointegration of metal implants histomorphometrically and mechanically.
Material and Method: The study was performed on 45 female Sprague-Dawley rats. Rats were divided into
three groups. Intramedullary nailing was performed in all rat’s left femurs with a stainless steel K-wire in 1
mm diameter. The rats in Group A, the control group, didn’t receive any medication after the intramedullary
nailing of left femur. The rats in Group B received calcium and 25IU vitamin D daily; in Group C received
single dosage ibandronate subcutaneously after intramedullary nailing of left femurs. At the end of six
weeks all the rats were sacrificed. Maximum pull out strenghts were measured for all K wires and the mean
maximum pull out strenghts were calculated for each group. Hystomorphometrically the thickness of the
new bone around the K wire was measured and proportioned to the thickness of the K wire to get the novel
osteointegration index(Oint-E) for each group.
Results: There were no statistically significantly difference between Group A and Group B with regard to
Oint-E (p=0,172) and mean pull out strength(p=0,828). The mean pull out strength and Oint-E for Group
C, ibandronate medication group, were higher when compared with Group A and B with a statistically
significant difference (for mean pull out strengths p=0,001 for Group A, p=0,001 for Group B; for Oint-E
p=0,009 for Group A, p=0,016 for Group B).
Conclusion: The results of this study demonstrated that ibandronate has a significant positive effect on
bone metal implant integration. We believe that ibandronate can be used postoperatively to augment
osteointegration of metal implants. However further clinical studies are needed to support results of this
experimental study.
Key Words: Osteointegration; Ibandronate; Calcium; Vitamin D; Implant survival
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GİRİŞ
Osteosentez, artroplasti gibi kemiğe metal implantların
yerleştirildiği cerrahi girişim geçiren osteoporozlu
yaşlı hastalarda, kemiğin bu implantlara tutunmasını
(osteointegrasyon)
artırmak
komplikasyonların
önlenmesi ve başarılı klinik sonuçların elde edilmesi
açısından oldukça önemlidir. Osteointegrasyon ilk
olarak Branemark tarafından tarif edilmiş bir terim
olup canlı kemik ile yük taşıyan implant arasındaki
biyolojik, yapısal ve fonksiyonel etkileşimi ifade eder
(1). Branemark, canlı kemiğe uygulamış olduğu iki
titanyum implant arasında kemiğin hareket ettiğini
göstermiştir. Bunun üzerine araştırmalar bu mikro
hareketin biyolojik, yapısal ve fonksiyonel özellikleri
üzerinde yoğunlaşmıştır. Osteointegrasyon klinik
olarak kemik dokunun implant ile olan bağlantısını
ve implantın uzun süreli stabilitesini ifade eder.
Bu stabilite özellikle kemiğin biyolojik, yapısal ve
fonksiyonel yapısında değişikliklere neden olan
durumlarda bozulur. Toplumda en sık rastlanan ve
kemik ile implant arasındaki stabiliteyi bozan en önemli
kemik metabolizma hastalığı osteoporozdur. Bunun
dışında hiperparatiroidizm, Paget Hastalığı, uzun süreli
steroid ve non steroid antienflamatuar ilaç kullanımı
da hem kemik hem de vücut hemostazisini etkileyerek
osteointegrasyonu bozabilir (2).
Osteoporoz, kemik kütlesinde düşüş ve kemik
dokunun mikro mimari yapısında bozulma sonucunda
kemik kırılganlığında artma ile seyreden sistemik bir
hastalıktır (3). Epidemiyolojik çalışmalarda bölgesel
farklılıklar gözlenmekle birlikte prevalansı ortalama
olarak 50-60 yaşlar arası kadınlarda %40-55, 60-70
yaşlar arası kadınlarda %75, 70 yaş üzeri ise %8590 olarak bildirilmektedir(4). Osteoporozda kemikimplant tutunumu (osteointegrasyon) bozulduğu
gösteren çalışmalar mevcuttur (5,6). Toplumu bu kadar
yaygın etkileyen bir hastalıkta tedavi başarısının ve
hasta memnuniyetinin önemi artmaktadır. Bundan
dolayı osteoporoz tedavisinde kullanılan kemik yıkımını
inhibe eden ilaçların osteointegrasyon üzerine etkileri
de önem kazanmaktadır.
Biz
çalışmamızda
antiosteoporotik
ilaçlardan
ibandronat ve kalsiyum-D (Ca-D) vitamininin implant
tutunumu üzerine etkilerini de karşılaştırdık. Elde
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edilen verilerle, artroplasti girişimlerinde implant
tutunumunu artırılabilecek, implant instabilitesini
azaltacak medikal uygulamalarla ilgili öneriler ortaya
konabilir.

MATERYAL METOD
Çalışmada ağırlıkları 300-350 gr arasında değişen
toplam 45 dişi Sprague- Dawley cinsi rat kullanılmıştır.
Ratlar rastgele her grupta 15 hayvan olacak şekilde
üç gruba ayrılmıştır. Tüm gruplarda aşağıda detayları
verilmiş olan cerrahi teknikle sol femurlara retrograd
olarak intramedüller Kirshner teli yerleştirilmiştir.
Kontrol grubu olan Grup A ratlarda herhangi bir
medikal tedavi uygulanmamıştır. Grup B ratlarda 6 hafta
boyunca nazogastrik sonda yoluyla günlük 37,5mg
kalsiyum ve 25IU D vitamini verilmiştir. Grup C’de yer
alan ratlara ise subkütan yolla tek doz 25µg ibandronik
asit verilmiştir. Grup A ve C’de bulunan ratlara da Grup
B ile eşit seviyede stres yaratmak amacıyla nazogastrik
sonda yerleştirilmiştir.
İmplantların Hazırlanması
Çalışmada 1mm çapta paslanmaz çelikten yapılmış
Kirshner telleri kullanılmıştır.
Cerrahi Girişim
Tüm ameliyatlar steril ameliyathane koşullarında ve
genel anestezi altında gerçekleştirilmiştir. Anestezik
olarak Ketamin 50mg/kg ve Xylazine 10mg/kg
kombinasyonu kullanılmıştır. Anestezik kombinasyonu
sağ kasıktan intraperitoneal olarak uygulanmıştır.
Ameliyat öncesi ratların sol alt ekstremiteleri
temizlenerek traş edilmiş, saha %7,5 povidon iyot
çözeltisiyle uygun şekilde temizlendikten sonra steril
olarak örtülmüştür. Ardından ratların diz bölgesinde
1 cm’lik medial parapatellar insizyon ile girilerek künt
diseksiyonla eklem kapsülüne ulaşılmış ve artrotomi
yapılmıştır. Artrotomi sonrası Grup A, B ve C’deki
bütün ratlara femur interkondiler alandan retrograt
yöntemle 1,5cm uzunluğunda ve 1mm kalınlığında
Kirshner teli intramedüller olarak gönderilmiştir. Telin
gönderilmesinde 1200devir/dk hız ile çalışan elektrikli
delici kullanılmıştır. İşlemin ardından kapsül 5/0 vicryl
ile cilt 4/0 prolen ile kapatılmıştır.
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Şekil 1: Cerrahi işlem basamakları
Cildin kapatılmasını takiben yaralara %7,5 povidon
iyot ile pansuman yapılmıştır. Ratlar farklı kafeslerde
normal diyetle beslenmiş, aktivite kısıtlamasına
gidilmemiştir. Ratlar sakrifiye edilmeden önce veteriner
hekim kontrolünde 6 hafta uygun bakım yapılmıştır.
Cerrahi girişim sonrası 6. haftanın tamamlanmasının
ardından tüm ratlar karbondioksite maruz bırakılarak
sakrifiye edilmiştir. Çalışma sırasında 3 adet rat
anestezi ve cerrahi sırasında, Grup A ve B’de birer rat
6 haftalık izlem süresinde farklı zamanlarda ölmüştür.
Grup A’da bir rat, Grup C’de ise iki rat Kirschner telinin
intramedüller olarak yerleştirilememesi nedeniyle
çalışmadan çıkarılmıştır. Tüm ratların sakrifikasyonları
sonrasında sol femur kemikleri alınmıştır. Bu kemikler
implant kemik tutunumunu değerlendirmek üzere
histomorfometrik ve mekanik değerlendirmeye tabi
tutulmuştur. Kemikler mekanik ve histomorfometrik
inceleme gerçekleştirilmeden önce mekanik test
sisteminin kurulması aşamasında gruplarına göre
ayrılarak 4 hafta süreyle %10’luk formaldehit solüsyonu
içerisinde bekletilmiştir.
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Mekanik değerlendirme
Tüm gruplarda intramedüller K teli ile kemik
arayüzeyindeki tutunma düşük kapasiteli çekme
sistemi ile değerlendirilmiştir. İmplant kemik tutunumu
implantın çekilmesi sırasında çekme kuvvet direnci
ölçülerek hesaplanmıştır. Bu ölçümü yapabilmek
için femurların distal 0,5cm’lik kısmı intramedüller
K-tellerine herhangi bir kuvvet uygulanmadan tel
çevresinden çıkarılarak 0,5cm’lik serbest tel ucu elde
edilmiştir. Ardından femur proksimal metafizinden
diafize tam dik olacak şekilde bikortikal elastik olmayan
bir tel geçilmiştir. Femur distalindeki serbest tel ucu
ve proksimalindeki transvers tel çekme sisteminin
çeneleri arasına tespit edilmiştir.
Tüm femurlarda 2mm/dk hız ile çekme işlemi
gerçekleştirilmiş ve implant kemik ara yüzeyinin bu
çekme işlemi sırasında göstermiş olduğu maksimum
direnç gücü Newton(N) cinsinden kayıt altına alınmıştır.
Her bir grupta çekme direnci için ortalama değer elde
edilmiş ve gruplar arasında bu değerler için istatistiksel
karşılaştırma yapılmıştır.
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Şekil 2: Maksimum çekme direçlerinin ölçümü (Instron 5944 (Instron Inc., USA) cihazı)
Histomorfometrik İnceleme
Mekanik test sonrası her gruptan rastgele seçilen beşer
adet femur histolojik olarak değerlendirilmiştir. Bu
amaçla kemikler %10’luk formaldehit solüsyonunda
fikse edilerek %10’luk nitrik asit/formalin çözeltisinde
1 gün bekletilip dekalsifiye edilmiştir. Rutin doku takip
prosedürü uygulanan ve parafin blokları oluşturulan
dokulardan 5 mikronluk seri longitüdinal kesitler
alınarak hematoksilen eozin (HE) ile boyanmış ve
doku örnekleri ışık mikroskobunda değerlendirilmiştir.
Değerlendirmede her bir örnek için, implantın geçtiği
üç değişik seviyede implant çevresinde oluşan yeni
kortikal kemik kalınlığı ölçülmüştür. Ölçülen üç değerin
ortalaması ile implant çapı arasındaki orantısal ilişki
hesaplanmıştır. Her bir grup için elde edilen implant
çevresi yeni oluşan kortikal kemik kalınlığı/ implant
çapı oranları (osteointegrasyon endeksi(Oint-E)) diğer
gruplarla istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Şekil 3; Histolojik incelemede implant çevresi
yeni kemik(A+B+D+E+G+H) / implant çapı(C+F+I)
oranının(Oint-E) hesaplanması
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İstatistiksel analiz
Gruplar arası çekme dirençleri ve kortikal kemik/
implant çapı oranlarının ikili istatistiksel analizinde her
bir grup için örneklem sayısının 30’un altında olması
nedeniyle parametrik olmayan Mann Whitney-U
testi kullanılmıştır. Tüm grupların toplu olarak
karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
P değerinin <0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı
kabul edilmiştir. Tüm istatistiksel analizler SPSS
16.0(SPSS Inc, IL, USA) istatistik yazılımı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir

BULGULAR
Mekanik Test
Mekanik değerlendirmenin ilk aşamasında tüm
gruplardaki örneklerde maksimum çekme direnci
kuvvetleri ölçülmüştür. Her grupta mekanik teste tabi
tutulan örneklerin maksimum çekme dirençlerine ait
veriler tablo 1’de verilmiştir.
Buna göre ortalama çekme direnci gücü Grup A’da
13,38N(3,92-28,40); Grup B’de 13,65N(2,52-38,11);
Grup C’de 24,67N(13,81-40,95) olarak bulunmuştur.
(Tablo 1)
Tablo 1: Grupların ortalama çekme direnci gücü
Gruplar

N

Ort.

S.hata

Min.

Max.

Kontrol

12

13.38

±7.84

3.92

28.4

Ca+ D
Vitamini

13

13.65

±9.51

2.52

38.11

Ibandronat 12

24.67

±7.51

13.81 40.95

P
değeri

0.001*

*=p<0.01, Kruskall Wallis Test

Çalışmanın ikinci aşamasında kontrol grubu,
Kalsiyum-D vitamini tedavisi alan ve ibandronat alan
grubun maksimum çekme dirençleri karşılaştırılmıştır.
Kalsiyum-D vitamini tedavisi uygulanan grup ile kontrol
grubuna ait ortalama değerler karşılaştırıldığında
iki grup arasında istatistiksel olarak fark olmadığı
görülmüştür. (Tablo 2)
İbandronik asit tedavisi uygulanan grubun ortalama
değeri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında tedavi
grubunda ortalama maksimum çekme direnci değerinin
kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede
yüksek olduğu görülmüştür. (p=0.001) (Tablo 2)

106

Bozok Tıp Derg 2019;9(2):102-111
Bozok Med J 2019;9(2):102-111

İbandronik asit tedavisi uygulanan grubun ortalama
değeri kalsiyum-D vitamini tedavisi uygulanan grup
ile karşılaştırıldığında ibandronik asitle tedavi edilen
grupta ortalama maksimum çekme direnci değerinin
kalsiyum-D vitamini verilen gruba göre istatistiksel
olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür.
(p=0.001) (Tablo 2)
Tablo 2: Grupların karşılaştırılması
Gruplar

N

Ort.

S.hata

Min.

Max.

Kontrol

12

13.38

±7.84

3.92

28.40

Ca+ D
vitamini

13

13.65

±9.51

2.52

38.11

Kontrol

12

13.38

±7.84

3.92

28.40

Ibandronat 12

24.67

±7.51

13.81 40.95

Ca+ D
vitamini

13

13.65

±9.51

2.52

Ibandronat 12

24.67

±7.51

13.81 40.95

38.11

P değeri
0.828

0.001**

0.001**

**=p<0.01, Mann Whitney U test

Histomorfometrik inceleme
Çalışmanın son aşamasında her gruptan rastgele seçilen
beşer adet örnekte implant çevresinde oluşan yeni
kemik kalınlığı ölçülmüş, bu değer ve implant kalınlığı
değeri kullanılarak osteointegrasyon endeksi(Oint-E)
hesaplanmıştır. Her grubun Oint-E’leri istatistiksel
olarak karşılaştırılmıştır.
Tablo 3: Oint-E değerlerinin istatistiksel değerlendirme
verileri
Gruplar

N

Ort.

S.hata

Min.

Max.

Kontrol

5

0.038

±0.011

0.024 0.05

Ca+ D
Vitamini

5

0.053

±0.017

0.04

Ibandronat 5

0.148

±0.108

0.078 0.342

0.08

P
değeri

0.008*

**=p<0.01, Kruskall Wallis testi

Kontrol grubu ile kalsiyum-D vitamini grubunun
Oint-E’leri karşılaştırıldığında her iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur.(p=0.172) (Tablo 4)
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Kontrol grubu ile ibandronik asit tedavisi uygulanan
grubun Oint-E’leri karşılaştırıldığında ibandronik asit
grubunda endeksin daha yüksek olduğu ve iki grup
arasında bu açıdan farkın istatistiksel olarak anlamlı
olduğu görülmüştür. (p=0.009) (Tablo 4)
Son olarak kalsiyum- D vitamini grubu ile ibandronik asit
tedavisi uygulanan grubun Oint-E’leri karşılaştırıldığında
ibandronik asit grubunda endeksin daha yüksek olduğu
ve iki grup arasında bu açıdan farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu görülmüştür. (p=0.016) (Tablo 4)
Tablo 4: Grupların Oint-E değerlerinin karşılaştırılması
Gruplar

N

Ort.

S.hata

Min.

Max.

Kontrol

5

0.038

±0.011

0.024 0.05

Ca+ D
vitamini

5

0.053

±0.017

0.04

Kontrol

5

0.038

±0.011

0.024 0.05

Ibandronat 5

0.148

±0.108

0.078 0.342

Ca+ D
vitamini

5

0.053

±0.017

0.04

Ibandronat 5

0.148

±0.108

0.078 0.342

0.08

0.08

P değeri
0.172

0.009**

0.016*

**=p<0.01, *=p<0.05, Mann Whitney U testi

TARTIŞMA
Yaşlılıkla beraber ortaya çıkan osteoporoz ve
dejeneratif eklem hastalıkları osteosentez ve
artroplasti girişimlerinin sayısını artırmaktadır. Bu
cerrahi girişimlerin sonuçlarını etkileyen en önemli
faktörlerden birisi de kemik dokunun implanta
göstermiş olduğu yanıttır(osteointegrasyon). Kemik
metabolizması üzerinde olumsuz etkileri olan ileri
yaş aynı zamanda kemik osteointegrasyonunu da
bozmaktadır. Buna bağlı olarak osteosentez ve
artroplasti gibi tedavilerin başarısını düşürür (2,7).
Günümüzde total diz ve kalça artroplastilerinden
sonra revizyon oranları yaklaşık %10 civarındadır
(8,9). Kalça artroplastisinde %79, diz artroplastisinde
de %70’e varan oranlarda bu revizyon nedeni aseptik
gevşeme ve instabilitedir(10). Aseptik gevşemenin
yapılan çalışmalarda osteointegrasyonu olumsuz
yönde etkileyecek birçok nedenden dolayı oluştuğu
ortaya konmuştur. Bu nedenler hastaya, implanta ve
uygulanan cerrahi tekniğe bağlı olan nedenler olarak
üç grupta incelenebilir (8,10).

Osteointegrasyonu bozan hastaya bağlı nedenler
arasında implant uygulanan kemik doku kütlesinde
azalma, vücut kitle endeksinde artış, hastanın
metabolik durumunun bozukluğu, genetik ve ek
sistemik hastalıklarının varlığı sayılabilir(7,11,12).
Osteoporoz gibi kemik kütlesinde azalmayla seyreden
hastalıklarda, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan anormal
osteoblast üretimi ile osteoklastik hücre aktivasyonun
arttığı ve kemik hücreleri arasındaki sinyal iletişiminin
bozulduğu gösterilmiştir(5). Bununla birlikte yaşlılıkta
ortaya çıkan hormonal değişiklikler de uygulanan
implant çevresindeki kemik üretimini azaltmakta ve
kemik yıkımını artırmaktadır. Yapılan çalışmalarda
osteoporozda kemik implant tutunumunun azaldığı
gösterilmiş, bu etkileşimde ortaya çıkan histopatolojik
değişiklikler net bir şekilde ortaya konmuştur (5).
Kırık tespitinde ve artroplastide kullanılan implanta
ve uygulanan cerrahiye bağlı gelişen aseptik
gevşeme üzerine literatürde birçok çalışma
bulunmaktadır(8,10,13–15). Artroplasti sonrası aseptik
gevşemenin en sık nedeni debris tarafından başlatılan
inflamasyondur(10). Ayrıca bu partiküller implant
yüzeylerindeki hidrostatik basıncı artırarak implantlar
arasındaki uygunsuz hareket miktarını artırmakta ve
bunun sonucunda da debris daha da artmaktadır.
Temas eden yüzeyler arasındaki uyumsuzluk, bağ
dengesindeki bozukluk, çimentolama tekniği gibi
nedenler de hem debris oluşumuna ve enflamatuar
sürecin başlatılmasına hem de osteointegrasyon için
gerekli olan mekanik instabilitenin bozulmasına neden
olarak aseptik gevşemeye neden olmaktadır.
Tüm bu nedenler, daha iyi kemik implant tutunumu
elde edebilme gereksinimi doğurmuş ve birçok
araştırmacı implantasyon sonrası osteointegrasyonu
etkileyebilecek değişik faktörler üzerinde çalışmalar
yapmıştır. Bundan dolayı ilk olarak interpozisyon
artroplastisi şeklinde başlayan, cam ile devam ederek
ardından metal implantlara geçilmesi ve bununla
da yetinilmeyip metallerinde alaşımlar halinde
kullanılması hep daha iyi kemik implant tutunumu elde
etmek için yapılan çalışmaların bir sonucudur(16).
İmplantların içeriğinde kullanılan bu materyaller
osteointegrasyon üzerine etkili olmakla beraber tek
başlarına osteointegrasyonun artırılmasında yeterli
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olmamıştır. Bu nedenle yapılan ileri çalışmalarda
implant yüzey yapısının(poroz olup olmaması),
şeklinin, kaplama özelliklerinin de kemik implant
tutunumu üzerine etkisinin olduğu gösterilmiştir(17).
Osteointegrasyonu artırmak için implant yüzeyi
parlatılarak fibröz tutunma, pürüzlendirilerek ya
da kumlanarak da biyolojik kemik doku oluşumu
tetiklenmiştir.
İmplantların ve protez yüzeylerinin biyoaktif maddeler
ile kaplanarak osteoindüksiyon yoluyla tutunumu
artıracağı düşünülerek kaplama materyallerine
hidroksiapatit, kalsiyum fosfat, kemik morfojenik
protein ve vasküler endotelial büyüme faktörü
eklenmiştir. Bu yolla implant kemik tutunumunun
artırılabileceği hem deneysel hem de klinik çalışmalarda
ortaya konmuştur (18–20).
Ayrıca kemik ile implant aralığının osteokondüktif,
osteoindüktif ve osteoprogenitör hücre rezervi
olmak gibi özellikleri olan otojen kemik greftleri ile
desteklenmesi de osteointegrasyonu artırmaktadır.
Kemik metabolizması üzerine etkili birçok ilacın da
osteointegrasyonu artıracağı düşünülerek çalışmalar
yapılmıştır. Bu farmakolojik ilaçlar sistemik ve lokal
olarak uygulanmış, osteointegrasyon üzerine olan
etkileri kadavra çalışmalarında, radyolojik ve deneysel
çalışmalarda gösterilmiştir. Bu farmakolojik ilaçlara
bifosfonatlar, paratiroid hormon, kalsitonin, östrojen
analogları, sklerostin, D vitamini örnek verilebilir.
Bifosfonatların sistemik ve lokal uygulanımlarının
implant
çevresi
osteointegrasyonu
artırdığı
gösterilmiştir. Bu çalışmalarda osteointegrasyon
değerlendirilirken implant çevresi yeni oluşan kemik
dokunun histolojik yapısı ve implant kemik ara yüzeyinin
yüke karşı davranışı incelenmiştir. Bifosfonatların
osteointegrasyona olan etkileri kendi içlerinde de
kıyaslanmış, zolendronik asitin osteointegrasyonu en
yüksek oranda artırdığı saptanmıştır (21).
Çalışmamızda kalsiyum-D vitamini tedavisinin
metabolik yönden sağlıklı deneklerde implant
çevresinde kortikal kemik oluşumu ve implant
maksimum çekme gücünde herhangi bir etkisinin
olmadığını tespit ettik. Literatürde sadece D vitamini
replasmanı altında osteointegrasyonu değerlendiren
deneysel çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmektedir.
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Akhavan ve ark (22) yaptıkları randomize plasebo
kontrollü deneysel çalışmada D vitamini replasmanının
kemik implant temasında bir etkiye sahip olmadığını
göstermişlerdir. Wu ve ark.(23) ise diabetik sıçanlarda
yaptıkları çalışmalarda tek başına D vitamini tedavisi
uygulanan grupta osteointegrasyonda bir artış
görmemişler, insülin ile kombine D vitamini verilen
grupta ise osteointegrasyonun arttığı saptamıştır.
Bu çalışmadaki verilerde D vitamin tedavisinin tek
başına osteointegrasyon üzerinde etkili olmadığını
düşündürmektedir. Bu veriler bizim çalışmamızdaki
bulgular ile birleştirildiğinde D vitamini tedavisinin
tek başına ya da kalsiyum ile kombine edilmesinin
osteointegrasyon üzerinde belirgin bir etki
göstermediği fikrini desteklemektedir. Wu ve
ark.’ın çalışmasında insülin ile kombine D vitamini
tedavisinde osteointegrasyonun artmış bulunması
kemik yapımındaki artışın oldukça kuvvetli bir
anabolik hormon olan insülinin bir etkisi olacağını akla
getirmektedir.
Zhou ve ark.(24) yukarıdaki ve bizim çalışmamızdaki
bulguların aksine osteoporotik sıçanlarda D vitamini
tedavisinin kontrol grubu ile kıyaslandığında kemik
hacmini, osteointegrasyonu, ortalama trabekül sayı ve
kalınlığını, trabeküler bağlantı yoğunluğunu artırdığını,
trabeküler ayrışmayı ise azalttığını ortaya koymuşlardır.
Aynı çalışmada biyomekanik olarak çekme gücünün
de belirgin olarak arttığı bulunmuştur. Bizim
çalışmamızda elde ettiğimiz verilerle kıyaslandığında
bu çalışmada ortaya konan sonuçların farklı olması
çalışmamızda kemikte metabolik hastalığı olmayan,
kemik yapım yıkım sürecinin olağan işlediği hayvanlar
üzerinde çalışmış olmamıza bağlı olabilir. D vitamini
eksikliğinin implant osteointegrasyonunu ve implant
çevresinde kortikal kemik yapımını olumsuz etkilediği
gösterilmiştir(25,26).
Zhou ve ark.(24) tarafından D vitamini tedavisinin
osteoporotik
sıçanlarda
gösterilmiş
olan
osteointegrasyon üzerindeki olumlu etkileri bu
deneklerde osteoporoz geliştirilmesi nedeniyle ortaya
çıkma ihtimali olan D vitamini ve kalsiyum eksikliğine
bağlı olabilir. Bu bulgular ışığında osteoporotik
olmayan hastalarda D vitamini tedavisinin tek başına
veya kalsiyum ile kombine edilmesinin kemik implant
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tutunumu üzerinde ek bir katkısı olmadığı söylenebilir.
Osteoporotik hastalarda ise D vitamini tedavisinin tek
başına veya kalsiyum ile kombine edilerek, diabetik
hasta grubunda ise özellikle insülin tedavisi ile kombine
edilerek uygulandığında implant tutunumu üzerinde
oldukça olumlu etkilere sahip gibi görünmektedir.
Çalışmamızda ibandronik asit ile elde ettiğimiz bulgular
bu tedavinin metabolik hastalığı olmayan kemiklerde
osteointegrasyon üzerine hem histomorfometrik
hem de biyomekanik olarak olumlu etkileri olduğunu
göstermektedir. Literatürde bifosfonat tedavisinin
osteintegrasyon üzerine olan etkileri birçok çalışma
ile değerlendirilmiştir(27–35). Bu çalışmaların
tamamında bifosfonat grubu ilaçların osteointegrasyon
üzerinde olumlu etkileri olduğu ortaya konmuştur.
İbandronik asit tedavisinin değerlendirildiği çalışmada
Kurth ve ark(36) osteoporotik sıçanlarda hem kemik
mineral yoğunluğunda hem de histomorfometrik
olarak
osteointegrasyonda
artış
olduğunu
göstermişlerdir. Eberhardt ve ark(31) ise osteoporotik
olmayan sıçanlarda yaptıkları bir çalışmalarında
hem hidroksiapatit kaplı hem de hidroksiapatit
kaplı olmayan implantların düşük doz (1-2,5µg)
ibandronik asit tedavisi altında osteointegrasyonunu
değerlendirmişler ve sadece hidroksiapatit kaplı olan
implantlar ile tutunumda osteointegrasyonun arttığını
göstermişlerdir. Diğer çalışmalarında ise tek doz
ibandronat uygulanmasının günlük uygulanması kadar
etkin olduğunu bulmuşlardır(37).
Bizim elde ettiğimiz bulgular yüksek doz (25µg)
ibandronik asit tedavisinin Kurth ve ark’ın
yaptığı çalışmayı destekler nitelikte olduğunu
göstermektedir(36).
Eberhardt’ın
çalışmasında
deneklere düşük doz ibandronik asit verilmiş olması
bu tedavinin etkinliğinin ortaya çıkmasını engellemiş
olabilir(31). Her iki çalışmada osteointegrasyonun
mekanik olarak değerlendirilmemiş olması, sadece
histomorfometrik değerlendirme yapılması bu
çalışmaların sonuçları açısından detaylı yorum yapmayı
engellemektedir.
Pubmed ve İndex medicus taramamız sonucunda, diğer
bifosfonatlar çeşitleriyle gerçekleştirilmiş çalışmalar(38)
olmakla birlikte, ibandronik asitin osteointegrasyon
üzerindeki etkilerini hem histomorfometrik hem de
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mekanik olarak değerlendiren ve bu iki değerlendirmeyi
birleştiren bir çalışma tespit edemedik. Çalışmamız
ibandronik asitin kemik implant tutunumu üzerinde
biyomekanik olarak da olumlu etkileri olduğunu
gösteren öncül preklinik çalışmalardan birisidir. Bauss
ve ark(39) ile Russell ve ark(40)‘ın yaptıkları benzer
çalışmalar ibandronik asit tedavisi altında oluşan
kemik kitlesinin, mimari yapısının ve dayanıklılığının
korunduğunu hatta arttığını göstermişlerdir. Ancak
bu çalışmalarda ibandronik asitin osteointegrasyon
üzerine olan etkileri değerlendirilmemiştir.
Literatürde yine bir bifosfonat olan zolendronik asitin
osteointegrasyona olan etkilerini değerlendiren
çalışmalarında Suratwala ve arkadaşları(41) zolendronik
asitin hidroksiapatit kaplı implantların çekme direncini
belirgin şekilde artırmış olduğunu ortaya koymuşlardır.
Bizim çalışmamız ve diğer bifosfonatlar üzerinde
yapılan çalışmaların ışığında bifosfonat tedavisi altında
implantların osteointegrasyonunda etkili olabileceğini
söyleyebiliriz. Bu tedaviler osteoporozu olan
hastalarda internal fiksasyon ya da artroplasti amacıyla
gerçekleştirilen implantasyonlarda hem osteoporoz
tedavisi hem de osteointegrasyonun artırılması
amacıyla kullanılabilirler. Ancak bu etkilerinin
ortaya konabilmesi amacıyla klinik çalışmaların
gerçekleştirilmesi gerekir.
Bifosfonatların uzun süreli kullanımları durumunda
kemik yeniden şekillenmesini olumsuz etkilediği ve
ikincil kırıklara neden olduğu bildirilmektedir(42–44).
Ayrıca bifosfonatların özofagus kanseri, çenede
osteonekroz, atrial fibrilasyon, oküler inflamasyon,
kas ve eklem ağrıları, algı kaybı gibi yan etkilerinin
olduğu bilinmektedir. Osteointegrasyon amacıyla
kullanımlarını değerlendirmek için yapılacak olan
klinik çalışmalarda, bifosfonat grubu ilaçların klinik
uygulamada ortaya çıkan yan etkileri de değerlendirme
altına alınmalı, tedavi protokolleri bu verilere göre
gerçekleştirilmelidir.
İbandronik asitin osteointegrasyona etkilerini
değerlendiren bu çalışmanın zayıf yönleri olarak
deneklerde osteoporoz yaratılmamış olmasını,
çalışma gruplarındaki denek sayısının az olmasını
ve konvansiyonel radyografi yada mikro bilgisayarlı
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tomografi(BT) taramalarının yapılmamış olmasını
sayabiliriz. Bu çalışma bahsedilen eksikliklerin
giderildiği birçok benzeri deneysel ve klinik çalışmaya
ışık tutacak niteliktedir.

SONUÇ
Ortaya koymuş olduğumuz bulgular, bifosfonatlar ile
yapılmış olan diğer çalışmalar ile birleştirildiğinde,
implant kemik tutunumunun problemli olabileceği
düşünülen hastalarda cerrahi sonrasında bu
ilaçlarla yapılacak tedavilerin implant yetmezliği
ve gevşemesi gibi problemleri azaltacağını
düşündürmektedir. İbandronik asit artroplastide sık
görülen bir komplikasyon olan aseptik gevşemeyi
engellemek amacıyla özellikle osteoporotik hastalarda
uygulanabilecek bir tedavi olabilir. Ancak klinik açıdan
anlamlı olabilecek bulgular ortaya koyabilmek ve bir
tedavi protokolü oluşturabilmek için hem deneysel
hem de klinik ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Arka plan ve Amaç: Hipertansiyon (HT) hastalarında non-dipping sirkadiyen patern ile artmış aortik sertlik
derecesi, morbidite ve mortalite artışı ile ilişkilidir. Bu çalışmadaki amacımız sol ventrikül çıkım yolu (SVÇY)
üzerinde transtorasik doppler ekokardiyografi (TTE) ile ölçümlenen presistolik dalganın (PSD), TTE ile ölçülen
aortik sertlik parametreleri ile ilişkisinin olup olmadığının değerlendirilmesidir.
Metot: Kardiyoloji polikliniğine başvuran ve yeni hipertansiyon teşhisi konan ardışık 140 hasta çalışmaya
dahil edildi. Fizik muayene, laboratuar analizi, TTE ve ambülatuar kan basınç monitörizasyonu (AKBM) ile
ilişkili veriler arşiv taraması yoluyla retrospektif olarak elde edildi. Hastalar, AKBM sonuçlarına göre dipper
(75 hasta) ve non-dipper (65 hasta) şeklinde alt gruplara ayrıldı. PSD velositesi ile sirkadiyen patern ve aortik
sertlik arasındaki ilişki incelendi.
Bulgular: PSD tepe velositesi, dipper ve non-dipper HT hasta alt grupları arasında benzerdi. Spearman korelasyon analizinde PSD ile aortik sertlik indeksi (r=0.286; p=0.007), transmitral A velositesi (r=0.260; p=0.017),
E/A oranı (r= -0.265; p=0.015) ve lateral E' velositesi (r= -0.279; p=0.013) arasında anlamlı korelasyon izlendi.
Çok değişkenli lineer regresyon analizinde aortik sertlik indeksinin (β =0.525, p<0.001), yaşın (β =0.239,
p=0.009), lateral E/E’ oranının (β =0.636, p<0.001) ve E/A oranının (β =-0.503, p<0.001), PSD velositesi için
önemli öngördürücüler olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: Şayet mevcut ise, yeni tanı hipertansiyon hastalarında SVÇY üzerinden ölçülen PSD velositesi, TTE ile
değerlendirilen aortik sertlik derecesi ve sol ventrikül kompliansı ile ilgili bilgi sağlayabilmekte olup sirkadiyen kan basıncı paternini öngördürmede yarar sağlamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Presistolik dalga; Aortik sertlik; Sirkadiyen patern; Esansiyel hipertansiyon
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Background and Aim: Non-dipping circadian pattern and increased aortic stiffness have been linked to
increased morbidity and mortality in patients with hypertension (HT). Our aim in the present study was
to assess whether presystolic wave (PSW) velocity measured by Doppler transthoracic echocardiography
(TTE) on left ventricular outflow tract (LVOT) had relationship with circadian pattern and the aortic stiffness
parameters assessed by TTE.
Methods: A total of 140 newly-diagnosed essential HT patients admitting to the cardiology outpatient
polyclinic were consecutively included. Data regarding physical examination, laboratory analysis, TTE,
and ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) were obtained retrospectively from medical records.
Patients were divided into dipper (n=75) and non-dipper (n=65) groups on the basis of ABPM. Relationship
of PSW velocity with circadian pattern and aortic stiffness was evaluated.
Results: Peak PSW velocity was similar between dipper and non-dipper HT subgroups. Spearman’s
correlation analysis showed a positive correlation of PSW velocity with aortic stiffness index (r=0.286;
p=0.007), transmitral A velocity (r=0.260; p=0.017), E/A ratio (r=-0.265; p=0.015), and lateral E’ velocity
(r=-0.279; p=0.013). In multivariate lineer regression model, aortic stiffness index (β=0.525, p<0.001), age
(β=0.239, p=0.009), lateral E/E’ ratio (β=0.636, p<0.001) and E/A ratio (β=-0.503, p<0.001) emerged as
significant predictors of PSW velocity.
Conclusion: Peak velocity of PSW on LVOT, if present, may provide information about the status of aortic
stiffness and LV compliance assessed by TTE. However, PSW velocity is not useful in the prediction of
circadian blood pressure pattern in newly-diagnosed essential HT patients.
Keywords: Presystolic wave; Aortic stiffness; Circadian pattern; Essential hypertension
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INTRODUCTION
In spite of dramatic improvement in the therapy
and more precise diagnostic modalities, essential
hypertension (HT) has still been an explicit reason for
morbidity and mortality throughout the world (1-4).
Beside the fact that blood pressure (BP) measurement
during an office visit has still been the diagnostic
modality of choice (5), a 24-hour ambulatory BP
monitoring (ABPM) provides further insight into
such other conditions as white-coat HT and circadian
variations in BP. Normally, ≥10% fall in nocturnal BP
is expected compared with the daytime BP, which is
termed as ‘’dipping BP’’ pattern. On the other hand,
non-dipping pattern is characterized by a <10% decline
in BP during nighttime (6). Furthermore, previous
studies suggested that presence of a non-dipping
circadian BP pattern was a prominent cardiovascular
(CV) risk identifier and hence a worse prognostic
indicator compared with the dipping BP pattern in HT
patients (7).
Chronic exposure to high BP, as in the case of HT,
confers impairment on the elastic nature of the
aorta by disrupting endothelial functions and inciting
unfavorable remodeling in the aortic medial layer. It
has already been shown in the previous studies that HT
patients are more prone to aortic stiffness compared
with the healthy normotensive people. Furthermore,
non-dipper subgroups were also reported to be more
inclined to the development of aortic stiffness than
the dipper subgroups among patients with HT (8, 9).
Accordingly, gradual impairment in the aortic elastic
properties renders HT patients more susceptible to the
worsening CV dynamics and poorer prognosis (9-12).
Presystolic wave (PSW) is an image which is frequently,
albeit not necessarily, observed on the outflow tract of
the left ventricle (LVOT) later in the diastolic period upon
Doppler echocardiographic imaging (13, 14). Although
PSW’s exact prevalence and clinical importance in
diverse medical conditions are not well recognized,
preliminary evidence suggested that its absence could
indicate adverse CV events in patients with overt
left ventricular (LV) failure (14, 15), subclinical LV
dysfunction in asymptomatic HT patients (16), higher
Syntax score in patients with acute myocardial infarction
(15), worsening arterial elasticity in asymptomatic
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subjects (13), and increased carotid plaque burden
in patients with multiple CV comorbidities (17). Not
only its absence, but its velocity was also proposed
to have clinical implications (13, 14, 16, 17). However,
there is no study investigating the relationship of PSW
velocity with circadian pattern and aortic stiffness
assessed by transthoracic echocardiography (TTE)
in newly diagnosed HT cases. Therefore, we aimed
hereby to investigate the relationship of PSW velocity
both with circadian BP pattern and echocardiographic
parameters regarding aortic stiffness in patients given
a new diagnosis of HT.

METHODS
Patient Population
Our study was conducted retrospectively in a single
tertiary healthcare center. 163 patients admitted to
our cardiology outpatient clinics between September
2017 and August 2018 with pertinent symptoms and
diagnosed with a new essential HT were enrolled
consecutively. Collected data by way of physical
examination, comprehensive history taking, laboratory
analysis, TTE, and ABPM were retrieved from medical
records. We excluded a total of 23 patients from
the study due to the absence of PSW on Doppler
echocardiography, and the remaining 140 were further
divided to two subgroups as dipper (n=75) and nondipper (n=65) according to their ABPM recordings.
None of the patients was on any antihypertensive
therapy on admission. We calculated the body-mass
index (BMI) by dividing the weight (kg) with the square
of height (meter). We measured the office BPs from the
brachial artery with the help of a commercially available
mercury sphygmomanometer (Erka Perfect Aneroid,
Berlin, Germany) after having the patients seated for
10-minute duration. Furthermore, BP measurement
was repeated two more times at 5-minute intervals,
hence obtaining a total of three measurements. We
averaged these three consecutive measurements and
ended up with the final BP. BP measurements were
performed between 8 and 10 am on day of polyclinic
admission. The patients with average BP of ≥140/90
mmHg and without an obvious secondary disease
conducive to HT were given a diagnosis of essential HT
(18). We set the exclusion criteria as follows: secondary
hypertension, absence of PSW on TTE examination,
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diabetes mellitus, severe renal failure, atherosclerotic
CV disease, chronic obstructive pulmonary disease,
endocrinologic diseases, acute infections, chronic
inflammatory illnesses, and being on anti-inflammatory
or steroid drugs. Our study protocol is compatible with
the standards cited in Helsinki Declaration. Moreover,
the institutional committee for ethics provided an
approval for the protocol of this study (No: 201817/147, Date: 25/09/2018).
Echocardiography and ABPM
Echocardiographic assessment of the enrolled patients
was implemented by using Vivid Echocardiography
device (Vivid S5, GE Vingmed Ultrasound AS, Horten,
Norway). With the patient on the lateral decubitus
position, parasternal long-axis imaging of heart was
achieved, where dimensions and wall thicknesses
of the ventricles, together with the diameter of left
atrium, were measured, as per the relevant guideline
(19). Modified Simpson’s method was utilized to
determine the left ventricular ejection fraction (LVEF).
Early (E) and late (A) transmitral inflow velocities and
E-deceleration time (EDT) were measured from the
apical four chamber view using pulse-wave Doppler
(PWD) imaging. In tissue Doppler imaging mode, a
sample PWD was places on the lateral and septal mitral
annular ends to measure respective early/late diastolic
annulus velocities (E’ and A’ velocities, respectively).
Transmitral E velocity was divided by the respective
early diastolic mitral annulus velocities and hence
septal and lateral E/E’ ratios were obtained. Presence
of PSW was sought by placing the PWD sample in LVOT
just proximal to the aortic valve in apical 5-chamber
view, and peak velocity of PSW was recorded if present.
Diameters of ascending aorta during systole and
diastole were measured at a 3-cm distance from the
aortic valve in M-mode in the parasternal long-axis view
(20). Systolic aortic diameter (AoSD) was measured
when a maximal anterior aortic motion was observed,
while diastolic aortic diameter (AoDD) was measured
at peak the electrocardiographic QRS complex (21).
Aortic diameter change (AoDC) was calculated by
abtracting AoDD from AoSD. The parameters indicating
aortic elastic properties were calculated by taking the
arithmetic mean of the relevant parameter recorded
during at least 3 cardiac cycles. The following 3
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parameters pertaining to the elastic property of aorta
were defined as follows:
-Aortic strain (%) = (AoSD-AoDD) × 100/AoDD
-Aortic stiffness (β) index = ln (SBP/DBP)/ (AoSD AoDD)/AoDD
-Aortic distensibility (cm2/dyn -1.10-6) = 2 × (AoSDAoDD)/AoDD )/SBP-DBP (22, 23).
A devise for ABPM (Bravo, Sun Tech Medical Inc.,
Morrisville, NC, USA) was applied to any patient with
office BP ≥ 140/90 mmHg. BP readings were recorded
with 15 minute intervals during daytime (6 am -10 pm)
and 30 min intervals during nighttime (10 pm -06 am).
The patients were asked to continue the routines in
their daily life on the day of ABPM, but stand still while
cuff inflation. Overall, the BP recordings were analyzed
to obtain 24-hour mean systolic BP, 24-hour mean
diastolic BP, daytime mean systolic BP, daytime mean
diastolic BP, nighttime mean systolic BP and nighttime
mean diastolic BP in every patient. The diagnosis of HT
was ascertained when at least one of the followings
was detected: 24-hour mean systolic BP >130 mmHg
and/or diastolic BP >80 mmHg; daytime mean systolic
BP >135 mmHg and/or diastolic BP >85 mmHg; and,
nighttime systolic BP >120 mmHg and/or diastolic BP
>70 mmHg (24). Dipping BP pattern was accepted to be
a ≥10% BP decline during nighttime. On the other hand,
<10% BP decline during nighttime was considered as
non-dipping pattern.
Statistical Analysis
All the statistical analysis of the study was fulfilled
by SPSS (SPSS for Windows, Version 21.0. Armonk,
NY: IBM Corp., USA). Normal distribution of the
quantitative study variables was assessed with the
use of Kolmogorov- Smirnov and Shapiro-Wilk tests.
Continuous variables were expressed in mean±SD and
median (25-75 IQR), whereas categorical variables
were expressed as numbers (%). Comparison of the
pertinent variables between the groups was performed
by use of Chi-Square test and Mann-Whitney-U test.
The correlation between PSW velocity and other
variables was analyzed using Spearman’s correlation
analysis. A further multivariate linear regression
analysis was implemented in an attempt to specify the
best predictive model for PSW velocity. A two-sided P
<0.05 was accepted to indicate statistical significance.
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RESULTS
Table 1 displays the demographic and clinical features of
the study patients. Overall, mean age was 47±6.5 years
(74 female, 66 male), and mean BMI was 26.9±1.6 kg/
m2. HT patients were separated into dipper group (75
patients; 53.3% female; mean age 46.8±4.8 years) and
non-dipper group (65 patients; 52.3% female; mean
age 45.4±6.7 years). Table 2 represents the comparison
of the 2 subgroups. Gender and age distribution were
homogeneous between the 2 subgroups, and both HT
subgroups were similar in terms of BMI and laboratory
findings.
Table 1. Demographic, clinical and echocardiographic
characteristics of whole study population.
Variables

N=140

Age (years)

47±6.5

Gender (female, %)

74 (52.8)

BMI (kg/m2)

26.9±1.6

Glucose (mg/dL)

89.8±4.7

GFR (mL/min/1,73 m2)

97.3±14.3

ALT (U/L)

23.6±12.8

Triglyceride (mg/dL)

169.5±75

Total Cholesterol (mg/dL)

186.2±34.6

LDL (mg/dL)

105±28

HDL (mg/dL)

46.2±11

C-RP (mg/dL)

0.42±0.35

WBC (x109/L)

8.1±1.8

Hb (gr/dL)

14.9±1.9

Echocardiography
IVS (mm)

10.3±0.9

PWT (mm)

9.3±1.9

LVEDD (mm)

45.3±9.3

LVEF (%)

63.3±2.2

Left atrium (mm)

33.9±8.3

Transmitral E velocity (cm/s)

74.2±21

Transmitral A velocity (cm/s)

78.07±16.99

Transmitral E/A ratio

0.96±0.22

EDT (ms)

202.1±56.9

Septal E’ velocity (cm/s)

9.3±2.2

Septal A’ velocity (cm/s)

12 ±2.8

Lateral E’ velocity (cm/s)

11.4±3.6

Lateral A’ velocity (cm/s)

12.8±2.9

Septal E/E’ ratio

7.7±2.5

Lateral E/E’ ratio

6.7±2.4

PSW velocity (cm/s)

54.7±14.1

AOSD (mm)

32±5

AODD (mm)

30.2±4.9

AODC (mm)

1.74±0.9

Aortic Strain (%)

6.8±2.9

Aortic Distensibility (cm2.dyn -1. 10-6)

3.5±1.9

Aortic stiffness (β) index

8.8±7.7

ABPM readings
24-hour SBP (mmHg)

133.8±10.8

24-hour DBP (mmHg)

86.5±7.7

Daytime SBP (mmHg)

136.1±11.5

Daytime DBP (mmHg)

88.1±8.4

Nighttime SBP (mmHg)

126.4±12.3

Nighttime DBP (mmHg)

80.5±9.4

BMI: body-mass index, GFR: glomerular filtration rate, ALT: alanine
aminotransferase, LDL: low density lipoprotein cholesterol, HDL:
high density lipoprotein cheolesterol, C-RP: C-reactive protein,
WBC: white blood cell count, Hb: hemoglobin, ABPM: ambulatory blood pressure monitoring, SBP: systolic blood pressure, DBP:
diastolic blood pressure, IVS: interventricular septum thickness,
PWT: posterior left ventricular wall thickness, LVEDD: left ventricular end-diastolic diameter, LVEF: left ventricular ejection fraction,
EDT: transmitral E-deceleration time, PSW: presystolic wave, AoSD:
Systolic aortic diameter, AoDD: Diastolic aortic diameter, AoDC:
Aortic diameter change.

As for TTE, E/A ratio (p<0.001) and septal E’ velocity
(p=0.031) were lower in non-dipper group compared
with the dippers. Transmitral A velocity, septal A’
velocity and lateral A’ velocity were greater in nondippers compared with the dippers (p<0.001). Aortic
strain as well as the aortic distensibility were found to
be lower, while aortic stiffness (β) index was found to
be greater in non-dippers compared with the dippers
(p<0.001). Mean AoSD was observed to be similar
between the groups, whereas mean AoDD was greater
(p=0.032) and AoDC was lower (p=0.008) in the nondipper group compared with the dipper group. Median
PSW was greater in non-dippers compared with the
dipper group, but this difference failed to reach a level
of statistical significance [55.5 cm/s (48~64.7) vs 48.7
cm/s (46.9~61.1); p=0.543].
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Table 2. Baseline demographic and clinical features of non-dipper and dipper hypertensive patient groups.
Variables

Non-Dipper HT
(n=65)

Dipper HT
(n=75)

P

Gender (female, %)

34 (52.3%)

40 (53.3%)

0.484

Age (years)

45.4±6.7

46.8±4.8

0.345

BMI (kg/m2)

27.4±1.6

26.9±1.5

0.415

Glucose (mg/dL)

89.9±4.3

90.7±5.5

0.974

GFR (mL/min/1,73 m2)

94.3±13.5

96.6±11.2

0.654

ALT (U/L)

22.8±12.3

24.9±12.1

0.289

Triglyceride (mg/dL)

167.8±74.4

179±78

0.541

Total Cholesterol (mg/dL)

185.7±37.5

186 ±33.1

0.543

LDL (mg/dL)

103.3±29

108±27

0.212

HDL (mg/dL)

48.1±12.7

45.4±12.1

0.075

C-RP (mg/dL)

0.44±0.24

0.39±0.29

0.502

WBC (x109/L)

7,76±1,7

8,50±2,3

0,108

Hb (gr/dL)

15.3±1.4

15.1±2.3

0.244

24-hour SBP (mmHg)

133.31±9.3

134.41±12.3

0.456

24-hour DBP (mmHg)

85.2±8.4

87.01±8.5

0,454

Daytime SBP (mmHg)

134±9.4

139.2±14.2

<0.001

Daytime DBP (mmHg)

84.82±7.6

90.2±8.6

<0.001

Nighttime SBP (mmHg)

132.2±11.4

120.96±11.2

Nighttime DBP (mmHg)

83.4±8.5

76.5±8.6

<0.001

IVS (mm)

10.80 (10.30~11.22)

10.40(10.20~11.00)

0.958

PWT (mm)

10.00(8.90~10.27)

9.30(9.00~10.00)

0.394

LVEDD (mm)

46.25(44.0~49.90)

46.00(45.10~50.0)

0.515

LVEF (%)

63.5(61.0~65.0)

63(62.0~65.0)

0.567

Left atrium (mm)

37.3(34.00~40.60)

33(32.0~36.70)

0.195

Transmitral E velocity (cm/s)

65.6(60.90~76.70)

69.8(46.40~83.00)

0.382

Transmitral A velocity (cm/s)

84.25(69.30~93.40)

68.60(50.30~85.00)

<0.001

Transmitral E/A ratio

0.83(0.70~1.05)

1.14(0.81~1.34)

<0.001

EDT (ms)

192(167.00~236.00)

201(165.00~253.00)

0.073

Septal E’ velocity (cm/s)

8.85(8.50~9.10)

9.60(7.70~10.65)

0.031

Septal A’ velocity (cm/s)

12.4(11.70~13.60)

12(10.30~13.45)

<0.001

Lateral E’ velocity (cm/s)

10.7(8.40~12.50)

9.7(9.20~13.60)

0.674

Lateral A’ velocity (cm/s)

12.85(11.50~14.60)

12.6(10.20~13.70)

<0.001

Septal E/E’ ratio

7.41(6.92~8.38)

6.79(4.90~9.83)

0.051

Lateral E/E’ ratio

6.14 (5.23~8.25)

6.08 (4.51~8.18)

0.618

PSW (cm/s)

55.5 (48~64.7)

48.7 (46.9~61.1)

0.543

AoSD (mm)

33.3 (31.3~34.4)

31.8 (31.6~35)

0.063

AoDD (mm)

30.8 (29.2~33.6)

29.5 (28.2~32.7)

0.032

AoDC (mm)

1.84 (0.6~2.4)

2.22 (1.6~3)

0.008

Aortic Strain (%)

5.44 (3.2~6.76)

8.31(7.37~9.9)

<0.001

Aortic Distensibility (cm2.dyn -1. 10-6)

2.11 (1.27~2.74)

4.78 (3.61~5.93)

<0.001

Aortic stiffness (β) index

8.9 (6.42~15.2)

4.61(3.82~5.3)

<0.001

ABPM readings

Echocardiography

BMI: body-mass index, GFR: glomerular filtration rate, ALT: alanine aminotransferase, LDL: low density lipoprotein cholesterol, HDL: high
density lipoprotein cheolesterol, C-RP: C-reactive protein, WBC: white blood cell count, Hb: hemoglobin, ABPM: ambulatory blood pressure
monitoring, SBP: systolic blood pressure, DBP: diastolic blood pressure, IVS: interventricular septum thickness, PWT: posterior left ventricular wall thickness, LVEDD: left ventricular end-diastolic diameter, LVEF: left ventricular ejection fraction, EDT: transmitral E-deceleration
time, PSW: presystolic wave, AoSD: Systolic aortic diameter, AoDD: Diastolic aortic diameter, AoDC: Aortic diameter change
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According to the Spearman’s analysis, PSW velocity
showed a positive and significant correlation with
aortic stiffness (β) index (r=0.286; p=0.007); however,
aortic distensibility and aortic strain did not show
correlation with PSW velocity. Moreover, PSW velocity
was positively correlated with transmitral A velocity
(r=0.260; p=0.017), while it was correlated negatively
with E/A ratio (r=-0.265; p=0.015) and lateral E’ velocity
(r=-0.279; p=0.013) (Table 3).
Tablo 3. Spearman’s Rho values demonstrating the correlation between PSW and echocardiographic parameters.
Variables

Rho

P

Aortic strain

-0.187

0.234

Aortic distensibility

-0.172

0.324

Aortic stiffness (β) index

0.286

0.007

Transmitral A velocity

0.260

0.017

Transmitral E/A ratio

-0.265

0.015

Lateral E’ velocity

-0.279

0.013

On the other hand, no significant correlation between
PSW velocity and 24-hour, daytime and nighttime
ABPM recordings was evident (p>0.05).
In multivariate linear regression analysis with the best
predictive model (R^2=0.85, p<0.001), age (β=0.239,
p=0.009), aortic stiffness (β) index (β=0.525, p<0.001),
lateral E/E’ ratio (β=0.636, p<0.001) emerged as
positive and significant predictors of PSW velocity,
while E/A ratio (β=-0.503, p<0.001) was found to be a
significantly negative predictor of PSW velocity (Table 4).
Tablo 4. Multivariate linear regresyon analysis showing
independent predictors of PSW.
Variables

Coefficient (β)

P

Lateral E/E’ ratio

0.636

<0.001

Aortic stiffness (β) index

0.525

<0.001

E/A ratio

-0.503

<0.001

Age

0.239

0.009

DISCUSSION
Our study mainly demonstrated that PSW velocity
did not display significant difference between dipper
and non-dipper hypertensive subjects, and hence
seemed inappropriate in the anticipation of circadian
BP pattern in newly diagnosed patients with essential
HT. Secondly, patients with non-dipper HT had more
pronounced stiffness in the aorta compared with
the dipper HT patients, and aortic stiffness (β) index
was positively and significantly associated with
PSW velocity, if present. In addition, lower E/A ratio,
greater lateral E/E’ ratio and older age were the
other significant predictors of higher PSW velocity in
HT patients. To the best of our knowledge, this is the
first study to evaluate the relationship of PSW velocity
with circadian BP pattern and aortic stiffness assessed
by TTE in newly diagnosed essential HT patients with
a documented PSW on Doppler echocardiographic
examination.
The prevalence of PSW encountered on a routine
Doppler examination of LVOT is not well known,
and estimated to be around %66-95% of all
echocardiograms (14, 25, 26). The prevalence of PSW
on LVOT in our study was 85.8%, which is compatible
with the previous reports.
Studies on PSW are scanty. Moreover, they mainly
dealt with possible effect of presence or absence of
PSW, and occasionally the velocity of PSW, on various
disease conditions. Although the exact mechanism with
which PSW appears on LVOT is not fully understood, it
was proposed to occur as a result of a reflection of a
votex formed by the early and late diastolic transmitral
flows onto LVOT (14, 27, 28). In this regard, a PSW is
not a trans-aortic flow, but rather a preparation for
ejection during an imminent ventricular systole (14),
and progressive deterioration in LV relaxation and
compliance increases not only the likelihood of a PSW
occurrence, but also the PSW’s velocity itself. Bryg et
al. (27) demonstrated an increase in PSW velocity in
patients with hypertrophic LV geometry more than the
cases without LV hypertrophy. Joshi et al.(14) found
greater transmitral A velocity and septal A’ velocity in
patients with documented LVOT PSW compared with
the patients without PSW. Mittal and pancholi (29)
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demonstrated in their study a significantly positive
correlation of PSW velocity with transmitral A velocity
and a significantly negative correlation with E/A ratio.
They further concluded that PSW peak velocity could
be used as a marker of impaired LV compliance.
Moreover, Akyüz et al. (16) reported that PSW velocity
correlated positively with lateral A’ velocity and
negatively with E/A ratio in HT patients. Similarly to
the previous studies, we demonstrated a significantly
positive correlation of PSW velocity with tranmitral A
velocity, and a significantly negative correlation with
E/A ratio and lateral E’ velocity. Apart from the previous
reports, we further revealed in the regression model
a significant association between lateral E/E’ ratio,
another surrogate marker of impaired LV compliance,
and PSW velocity.
Impairment in aortic and arterial elasticity contributes
to CV morbidity and mortality in HT cases (11), as well as
in those subjects without other CV disease risk factors
(30). Not much has been known about the relationship
between arterial stiffness and PSW. Korkmaz et al.(13)
demonstrated a positive correlation between PSW
velocity and arterial stiffness assessed by cardioankle
vascular index (CAVI) in asymptomatic individuals
with cardiometabolic comorbidities. Additionally,
they also reported that age, male sex and CAVI were
independent predictors of PSW velocity. On the other
hand, we found in our study a significant and positive
correlation between aortic stiffness (β) index assessed
by TTE and PSW velocity. Also, aortic stiffness (β) index
emerged in our study as a significant predictor of PSW
velocity in newly diagnosed HT patients. Keeping in
mind that the current medical literature lacks studies
assessing PSW and echocardiographic aortic stiffness,
this study may serve as a preliminary data for further
studies in this scope.
Lack of correlation between PSW velocity and
circadian BP pattern in HT patients in our study could
in part be ascribed to the hypothesis that it is atrial
contractility and ventricular relaxation/compliance
which determines both the presence and the velocity
of PSW on LVOT to a greater extent, rather than the
sole circadian BP pattern. In addition, absence of
correlation of PSW velocity with 24-hour, nighttime
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and daytime mean BP measurements by ABPM in our
study supports this hypothesis.
This study should be assessed with some limitations.
First, our study population is relatively small and larger
study cohorts may reveal correlation between PSW
velocity and the other echocardiographic parameters
of aortic elasticity, such as aortic strain and aortic
distensibility. Hence, the results of this study may not
be generalized to the general population, unless future
larger-scale studies are conducted. We also did not
correlate our findings with other methodologies for
the measurement of arterial stiffness.

CONCLUSİON
Evaluation of the peak velocity of PSW via Doppler
echocardiography in newly diagnosed essential HT
patients may provide crucial information regarding
aortic stiffness and LV compliance; however, PSW
velocity does not seem useful in the anticipation
of the circadian BP pattern. Future investigations
encompassing larger cohorts are warranted to support
our findings.
Conflict of Interests: We declare this study possesses
no conflict of interests.
Funding: No funding was received in any stage of this
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Amaç: Postoperatif radyoaktif iyot (RAI) ablasyonu, diferansiye tiroid karsinomlarında (DTK) tiroidektomi sonrası tamamlayıcı tedavi seçeneklerinden birisidir. Tiroidektomi sonrası rezidü dokunun değerlendirilmesi, postoperatif RAI
ablasyonunun etkinliği açısından önemlidir. Çalışmamızda total tiroidektomi (TT) sonrası rezidü doku tespit edilmiş
DTK’lı olgularda başvuru özellikleri, tedavi ve takip sonuçlarını retrospektif olarak inceledik.
Hastalar ve Metod: Ocak 2014-Temmuz 2018 tarihleri arasında tiroidektomi sonrası patoloji sonucu DTK olarak
raporlanan, postoperatif sintigrafide rezidü tiroid dokusu tespit edilmiş 187 (165 kadın, 22 erkek) hasta çalışmaya
dahil edildi. Yaş, cinsiyet, ultrasonografi bulguları, ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) sonuçları, yapılan cerrahi girişimin tipi, tümör çapı, multifokalite, postoperatif serum tiroglobulin (Tg) düzeyi, tiroid sintigrafisi, RAI ablasyonu ve
lokorejyonel rekürrens gibi parametreler Windows için SPSS 18.0 programı ile Mann Whitney-U, Kruskal Wallis ve
ki-kare testleri kullanılarak değerlendirildi. P değeri < 0,05 ise anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Tüm hastaların tiroidektomi spesimenlerinin histopatolojik değerlendirme sonucu DTK iken, ameliyat öncesi sadece 44’ünde (%24) İİAB sonucu malign ya da malignite şüphesi olarak raporlanmıştı. 45 yaşından büyük
hasta grubunda papiller tiroid mikrokarsinomu (PTMK) anlamlı olarak daha sık gözlendi (p <0,05). Cerrahi girişimin
tipi 110 (%59) olguda TT, 77 (%41) olguda TT+santral lenf nodu diseksiyonu (SLND) şeklinde idi. Non-insidental olgularda postoperatif rezidü doku anlamlı olarak düşük sıklıkta bulundu. Rezidü doku, preoperatif ultrasonografide
2 cm’den büyük çapta veya ikiden fazla nodül saptanan olgularda anlamlı olarak daha sık izlendi. Olguların 106’sına
(%57) RAI ablasyonu uygulandı. Olguların 11’inde (%14) lenf nodu metastazı (LNM), 8’inde (%4,3) kapsül invazyonu
ve 10’unda (%5) ekstratiroidal yayılım gözlendi.
Sonuç: Multinodüler guatr yada Graves hastalığı gibi benign nedenlerle tirodektomi geçirmiş, patoloji sonucu DTK
olarak bildirilmiş hastalarda rezidü tiroid dokusu varlığına anlamlı olarak sık rastlanılmaktadır. Preoperatif dönemde
İİAB sonucu malign yada malignite şüphesi olarak bildirilmiş olgularda, nodül çapının 2cm’den büyük olması ya da
nodül sayısının ikiden fazla olması halinde postoperatif rezidü tiroid dokusu varlığı riski anlamlı yüksek bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Tiroid karsinomu; Tiroidektomi; Sintigrafi
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Aim: Postoperative radioactive iodine (RAI) ablation is one of the options for complementary treatment after
thyroidectomy of differentiated thyroid carcinoma (DTC). The evaluation of the residual tissue after thyroidectomy
is important for the effectiveness of RAI ablation. In our study, we evaluate the presentation and outcomes of the
patients with residual thyroid tissue and aimed to identify the risk factors related with the presence of the residual
thyroid tissue.
Patients and Methods: 187 (165 female, 22 male) patients, were reported as DTC and postoperative scintigraphy
revealed residual thyroid tissue between January 2014 and July 2018, were enrolled in the study. The parameters
including age, gender, ultrasonography findings, fine needle aspiration cytology (FNAC) reports, type of the surgery,
tumour diameter, multifocality, postoperative serum thyroglobulin (Tg) levels, thyroid scintigraphy, RAI ablation,
and locoregional recurrence were compared by Mann Whitney-U, Kruskal Wallis, and qi-square test in SPSS 18.0
for Windows software. P value is accepted as significant if below 0.05.
Results: Thyroidectomy specimens of all patients were reported as DTC, Preoperatively only in 44 (24%)
patients were reported as malign or suspicion of malignancy according to the results of FNAC. Papillary thyroid
microcarcinoma (PTMC) was significantly more common in the group of patients older than 45 (p <0.05). Surgical
intervention was performed as only TT in 110 (59%) cases, TT+central lymph node dissection (CLND) were done in
77 (41%) cases. Postoperative residual tissue was significantly more common in incidental cases. Residual tissue
was also significantly more common in cases with a nodule diameter longer than 2 cm and more than two nodules
on preoperative ultrasonographic evaluation.. RAI ablation was administered in 106 (57%) of the cases. Lymph
node metastasis (LNM) was observed in 11 (14%) cases, capsular invasion in 8 (4.3%) cases, and extrathyroidal
extension in 10 (5%) cases.
Conclusion: Risk of the presence of the residual thyroid tissue is found significantly high in patient with incidental
diagnosis. Patients have a thyroid nodul larger than 2cm or number of the thyroid nodules more than two carry a
significantly higher risk of the residual thyroid tissue
Keywords: Thyroid carcinoma; Thyroidectomy; Scintigraphy
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GİRİŞ
Tüm dünyada diferansiye tiroid karsinomlarının (DTK)
insidansında artış gözlenmektedir. Bu artışın, özellikle
yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi eşliğinde yapılan
ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) uygulamalarının
sayısındaki artış ile ilişkili olarak, papiller tiroid
mikrokarsinomu (PTMK) insidansındaki artıştan
kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca ülkemiz
gibi endemik guatr bölgelerinde multinodüler
guatr sıklığının yüksek olması ve tiroidektomi
operasyonlarının yaygınlaşması sonucunda insidental
PTMK görülme sıklığı artmaktadır (1-4).
PTMK’ların
insidansında
artış
gözlenmesine
rağmen tedavilerinde standart bir yaklaşım ortaya
konamamaktadır. Bunun bir nedeni PTMK’ların
yaklaşık %10 kadarının agresif seyir gösterebilmesi, bir
diğer nedeni de agresif seyirli PTMK’ları sessiz seyirli
PTMK’lardan ayırt edebilecek bir kriterin olmayışıdır.
Günümüzde total ya da totale yakın tiroidektomi
sonrasında serum tiroglobulin (Tg) düzeyi yüksekliği ile
birlikte ultrasonografi ya da sintigrafi ile rezidü doku
tespit edilen olgularda, radyoaktif iyot (RAI) ablasyonu
sonrası serum Tg düzeyleri ile takip önerilmektedir.
Rezidü doku saptanması RAI ablasyonunun başarısını
etkileyen önemli bir faktördür (5-11).
Çalışmamızda tiroidektomi sonrasında rezidü tiroid
dokusu saptanan DTK hastalarında başvuru özelliklerini,
tedavi ve takip sonuçlarını literatür bilgileri eşliğinde
değerlendirerek, rezidüye neden olabilecek risk
faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
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bulguları ve RAI ablasyon özellikleri retrospektif olarak
değerlendirildi. Her hastaya postoperatif dönemde (3-6
hafta) Nükleer Tıp Kliniği’nde Teknesyum-99m (Tc-99m)
perteknetat tiroid sintigrafisi çekildi. Tiroid sintigrafisi
ile postoperatif rezidü doku varlığı, lokalizasyonu ve
büyüklüğü değerlendirildi. 5 mCi ± 1 (185 MBq ± 37)
Tc-99m perteknetatın intravenöz enjeksiyonundan
20 dakika sonra hastanın supin pozisyonda, boyun
ekstansiyonda iken 100.000 sayımlık anterior, sağ
oblik ve sol oblik boyun görüntüleri gama kamera
(Siemens ecam-signature; Siemens, Hoffman Estates,
Illinois, USA) ile pinhol kolimatör kullanılarak alındı.
Görüntülerde olası özofagus aktivitesini önlemek için
çekimden hemen önce her hastanın 200 ml su içmesi
sağlandı. Boyunda tiroid lojunda zemin aktiviteden
ayırtedilebilen her aktivite tutulumu rezidü doku lehine
değerlendirildi. Postoperatif tiroid rezidü doku tespit
edilen hastaların 165’i (%88,2) kadın, 22’si (%11,8)
erkek olup ortalama yaş 48 yıl ± 0,85 (22-80) idi.
Hastaların 71’i (%38) ≤ 45 yaş grupta idi. Preoperatif
ultrasonografi eşliğinde alınan İİAB sonuçlarına göre
hastaların 20’si (%11) malignite, 24’ü (%13) malignite
şüphesi ile ameliyat edilirken, 143 (%76) hasta benign
nedenler (multinodüler guatr, Graves hastalığı,) ile
ameliyat edilmişti. Cerrahi tipi; 110 (%59) hastada
total tiroidektomi (TT), 77 (%41) hastada TT+santral
lenf nodu diseksiyonu (SLND) şeklinde idi. Hastaların
ortalama takip süreleri 28 ay ± 1,35 (6-60) idi. Sonuçlar
Windows için SPSS 18.0 istatistik programında Mann
Whitney-U, Kruskal Wallis ve ki-kare testleriyle
karşılaştırıldı. P < 0.05 değerler anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
HASTALAR VE METOD
Çalışma Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan etik
izin (17.12.2018-57/19) ve ilgili kurumdan çalışmanın
yapılabilmesi için kurum izni alınarak sürdürülmüştür.
Çalışmamızda Ocak 2014-Temmuz 2018 tarihleri
arasında tiroidektomi geçirmiş, histopatolojik
değerlendirme sonuçları DTK olarak bildirilmiş ve
postoperatif tiroid sintigrafilerinde rezidü doku
tespit edilen 187 hastanın yaş, cinsiyet, preoperatif
ultrasonografi bulguları, İİAB sonuçları, cerrahinin
genişliği, tiroidektomi spesimeninin patoloji raporları,
postoperatif Tg düzeyleri, postoperatif tiroid sintigrafisi

Preoperatif ultrasonografik değerlendirmelerde tiroid
bezinde ikiden fazla nodül görülme sıklığı 45 yaş
üzerindeki hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı
yüksek bulundu (p = 0,048). Hastaların demografik
özellikleri Tablo 1’de belirtilmiştir. Patoloji raporlarına
göre hastaların 110’unda (%59) PTMK, 77’sinde (%41)
papiller tiroid karsinom (PTK) tespit edilmişti. PTMK
tanısı 45 yaş üstündeki hasta grubunda istatistiksel
olarak anlamlı yüksekti (p <0,05). 45 yaş altı ve üstü
gruplarda risk faktörleri istatiksel olarak karşılaştırıldı
(Tablo 2). Hastaların 10’unda (%5) ekstratiroidal yayılım
saptandı. 8 (%4,3) olguda tiroid kapsülüne invazyon
gözlendi. SLND eklenen 77 olgunun 11’inde (%14) lenf
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nodu metastazı (LNM) saptandı. 59 (%31,6) hastanın
postoperatif serum Tg düzeyleri yüksek (> 2ng/ml)
bulundu. Postoperatif RAI ablasyonu dozları; 24 (%13)
hastada 30 mCi, 71 (%38) hastada 100 mCi ve 11 (%6)
hastada 150 mCi idi.
Tablo 1. Tiroidektomi sonrası rezidü tiroid doku varlığı tespit
edilen diferansiye tiroid karsinomlu hastaların demografik
dağılım özellikleri
No (%)
Kadın /Erkek

165/22

Ortalama yaş

48 yıl ± 0,85

≤ 45 yaş hastalar

71 (%38)

Multifokalite

75 (%40)

Nodül çapı > 2cm

89 (%48)

Nodül sayısı > 2

118 (%6)

Preoperatif tanı (İİAB)
- Malignite

20 (%11)

- Malignite şüphesi

24 (%13)

- Benign tanı

143 (%76)

Operasyon tipi
- TT

110 (%59)

- TT+ SLND

77 (%41)

Histopatolojik değerlendirme
- PTK

77 (%41)

- PTMK

110 (%59)

- Ortalama tümör çapı

11,75mm ± 084 (1-65)

Postoperatif değerlendirme
- Serum Tg yüksekliği (>2 ng/ml)

59 (%32)

- LNM

11 (%6)

- Kapsül invazyonu

8 (%4)

- Ekstra tiroidal yayılım

10 (%5)

- RAI ablasyonu

106 (%57)

- Lokorejyonel rekürrens

9 (%5)

İİAB: İnce iğne aspirasyon biyopsi, TT: Total tiroidektomi, TT+SLND:
Total tiroidektomi+Santral lenf nodu dikesiyonu, PTK: Papiller tiroid
karsinomu, PTMK: Papiller tiroid mikrokarsinomu, Tg: Tiroglobulin,
LNM: Lenf nodu metastazı, RAI: Radyoaktif iyot.
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Serum Tg yüksekliği yanı sıra, 5 mm’den büyük
multifokal ya da multisentrik yerleşimli tümör saptanan
hastalara konsey kararı ile RAI tedavisi önerildi.
RAI ablasyonu sonrasında 150 mCi doz alanlarda
rekürrens görülmedi. 100 mCi alanların 2’sinde (%2,8)
ve 30 mCi RAI ablasyonu alanların hastaların 1’inde
(%4,2) lokorejyonel rekürrens saptandı. Postoperatif
RAI ablasyonu almayan 81 hastanın 6’sında (%7,4)
lokorejyonel rekürrens gözlendi.
Preoperatif dönemde İİAB sonucu malignite ya da
malignite şüphesi saptanan olgularda postoperatif
rezidü tiroid doku varlığı riski anlamlı (p = 0,036) düşük
bulundu. Preoperatif ultrasonografik değerlendirmede
2 cm’den büyük nodül tespit edilen olgularda
tiroidektomi sonrasında rezidü doku sıklığı istatistiksel
olarak anlamlı yüksek bulundu (p = 0,036). TT yapılan
olgularda, TT + SLND uygulananlarla karşılaştırıldığında
postoperatif rezidü doku sıklığı istatistiksel olarak
anlamlı yüksek saptandı (p <0.001). Ameliyat sonrası
rezidü tiroid doku tespit edilen hastalarda risk
faktörlerinin istatiksel analizi Tablo 3’te gösterilmiştir. Az
sayıda hastada lokorejyonel rekürrens gözlendiğinden
rekürrensle ilişkili parametrelerin anlamlılık tablosu
yapılamadı.
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Tablo 2. 45 yaş altı ve üstü hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi
≤ 45 yaş

> 45 yaş

p değeri

İİAB (Malign, şüpheli malign)

23 (%19,8)

21 (%29,6)

0,196

Nodül boyutu (> 2cm)

29 (%44)

60 (%54,5)

0,114

Nodül sayısı (> 2)

37 (%56)

81 (%72,3)

0,048

Soliter nodül

22 (%26)

16 (%14)

0,002

Operasyon tipi (TT/TT+SLND)

37 (%52)/34 (%48)

73 (%63)/43 (%37)

0,096

Tümör tipi (PTK/PTMK)

35 (%49)/36 (%51)

42 (%36)/74 (%64)

0,05

Multifokalite

26 (%37)

49 (%41)

0,272

RAI ablasyonu

45 (%62)

61 (%53)

0,095

30 mCi

6 (%8)

18 (%16)

-

100 mCi

33 (%46)

38 (%33)

-

150 mCi

6 (%8)

5 (%4)

-

3 (%4)

6 (%5)

0,53

Lokorejional rekürrens

İİAB: İnce iğne aspirasyon biyopsi, PTK: Papiller tiroid karsinomu, PTMK: Papiller tiroid mikrokarsinomu, TT: Total tiroidektomi, TT+SLND: Total tiroidektomi+Santral lenf nodu dikesiyonu, RAI:
Radyoaktif iyot, mCi: miliküri.

Tablo 3. Postoperatif rezidü tiroid dokusu varlığı ile
ilgili parametrelerin anlamlılık düzeyleri
Parametreler

p değeri*

≤ 45 yaş

0,419

Cinsiyet

0,183

Preoperatif benign tanı

0,036

Nodül çapı (> 2cm)

0,036

Nodül sayısı (> 2)

0,047

Multifokalite

0,184

Unilobar yerleşim

0,089

PTK/PTMK

0,062

Total tiroidektomi

0,001

LNM

0,114

Ekstratiroidal yayılım

0,596

Tiroid glandı hiperplazisi

,057

PTK: Papiller tiroid karsinomu, PTMK: Papiller tiroid mikrokarsinomu, LNM: Lenf nodu metastazı.
*İstatistiksel analizde ki-kare testi kullanılmıştır.
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TARTIŞMA
Tüm dünyada tiroid kanseri insidansında artış
gözlenmektedir. Bu artışın en önemli nedenleri
olarak gelişmiş tekniklerle gerçekleştirilen yüksek
rezolüsyonlu ultrasonografi eşliğinde alınan İİAB’lerin
ve histopatolojik incelemelerdeki deneyimin artışı
vurgulanmaktadır. DTK’lar içerisinde özellikle PTK
insidansında artış olduğu, bunun yanında folliküler,
medüller, anaplastik tip kanser prevalansının ise aynı
kaldığı görülmektedir. Hatta 2 cm’den küçük çaplı
tümörlerin insidansında artış olduğu buna karşılık 2
cm’den büyük çaplı tümörlerin insidansının ise stabil
kaldığı bildirilmektedir (12-14).
PTMK insidansındaki artış, aşırı tanı ve aşırı tedavi
açısından tartışmalara neden olmaktadır. Çünkü
insidanstaki artışa karşılık tiroid kanserlerinin
mortalitesinde artış gözlenmemektedir. Tiroid
kanserlerinde en sık kullanılan tedavi seçenekleri TT,
SLND ve RAI tedavisidir (8, 13). Son yıllarda PTMK’larda
hasta yönetiminde aktif takip seçeneğini öne süren
çalışmalarda, takipler sırasında PTMK’larının %10’unun
agresif seyir gösterdiği ve büyük bir bölümünün
iyi prognozlu seyrettiği vurgulanmıştır. Yapılan
çalışmalarda PTMK’ların progresyonun yaşlı hastalarda
daha yavaş olduğu gösterilmiştir (14-18). Amerikan
Tiroid Birliği’nin kılavuzlarında da uygun seçilmiş
vakalarda biyopsi ve cerrahi girişim yerine aktif takip
önerilmektedir (9). Ancak günümüzde, agresif seyirli
PTMK’ları yavaş seyirli PTMK’lardan ayırtedebilecek
bir biyolojik marker ya da belirgin bir klinikopatolojik
özellik ortaya konamamıştır (19).
Diferansiye tiroid karsinomları için hangi tedavi
seçeneğinin doğru, etkin ve güvenilir olacağı hastaya
göre değişmektedir. PTK, tiroid kanserlerinin %8090’ını oluşturmaktadır. PTMK ise PTKlarının % 30’ını
oluşturmaktadır (1, 20, 21). DTK’ların tedavisinde hedef
önce TT ya da totale yakın tiroidektomi ile kaynağı
ortadan kaldırmak, sonrada orta ya da yüksek riskli
hastalarda RAI ablasyonuyla rekürrens ve mortalite
riskini azaltmaktır (8, 21).
Çalışmamızda non-insidental ve insidental hastalar,
45 yaş altındaki ya da 45 yaş üstündeki gruplarda
karşılaştırıldığında anlamlı farklılık göstermemişti.
Bu sonuç literatür bulguları ile de uyumlu idi (22).
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PTMK’ların 45 yaş üstünde olan grupta daha sık teşhis
edilmiş olduğu görüldü. Ancak bu yaş grubunda 2
cm’den büyük nodül ve ikiden fazla nodül anlamlı
olarak daha az sıklıkta görülmekteydi. Soliter nodüllere
ise daha sık rastlanılmaktaydı.
Çalışmamızda DTK’ların İİAB sonuçlarının da prognozda
etkili olabileceği gözlemlendi. Günümüzde özelikle
PTK’ların ancak % 20-25 kadarının preoperatif
dönemde şüpheli nodülden alınan biyopside malignite
ya da malignite şüphesi raporlanması ile, yani noninsidental olarak cerrahiye gittiği bilinmektedir (23,
24). Serimizde %24 olgunun preoperatif dönemde
İİAB sonuçlarına göre malignite ya da malignite
şüphesi olarak raporlandığını gördük. Literatürde
non-insidental hastaların yüksek olduğu seriler de
bulunmaktadır. Mehanna ve arkadaşlarının 21.329
vakalık serilerinde non-insidental PTMK’ların sıklığı %76
olarak bildirilmiştir (25). Ülkemizde insidental PTK’ların
sık görülmesinin nedeninin multinodüler guatr
nedeniyle tiroidektomi uygulamasının yaygınlığıyla
ilişkili olduğu düşünülmektedir. Literatürdeki çalışmalar
TT sonrası olguların yaklaşık %70-75’inde rezidü
tiroid dokusu saptandığı bildirilmektedir (8, 20). DTK
için yapılan TT’ler sonrasında rezidü tiroid dokusu,
insidental PTK nedeniyle yapılan TT sonrasında rezidü
tiroid dokusundan anlamlı olarak daha az sıklıkta
bulunmuştu. Bunun bir nedeni de non-insidental
olguların büyük bir bölümünde TT+SLND uygulanmış
olması idi. Oltman ve arkadaşlarının yapmış olduğu
bir çalışmada cerrahın deneyiminin de tiroidektomi
sonrası rezidü doku görülmesi ve postoperatif sonuçlar
üzerinde anlamlı etkileri olduğunu göstermiştir (26).
Serimizdeki TT+SLND aynı deneyimli cerrah tarafından
gerçekleştirilmiş, üç hastada geçici ses kısıklığı bir
hastada da geçiçi hipokalsemi geliştiği gözlenmiştir.
Roti ve arkadaşlarının 243 vakalık serilerinde insidental
yada non-insidental tanının yaş, tümör çapı, bilateral
yerleşim, multifokalite, tiroid dışına yayılım, LNM gibi
faktörler açısından anlamlı farkı olmadığı bildirilmiştir
(22). Çalışmamızdaki sonuçlar da bu bulgularla
uyumludur. Ancak non-insidental olgularda TT’ye
lenf nodu diseksiyonunun eklenmesi durumunda
rezidü doku görülme sıklığının anlamlı ölçüde azalmış
olduğunu saptadık.
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Postoperatif rezidü doku üzerine etkili olan faktörlerden
birisi de preoperatif ultrasonografik değerlendirmedeki
nodül çapı ve nodül sayısı idi. Preoperatif ultrasonografi
değerlendirmesinde 2cm’den büyük nodül tespit edilen
olgularda rezidü doku görülme sıklığı anlamlı yüksek
bulunmuştu. Aynı şekilde ameliyat öncesi ikiden fazla
nodül tespit edilen olgularda postoperatif rezidü tiroid
dokusu görülme sıklığı anlamlı yüksek bulundu.
Postoperatif dönemde 106 hastada rezidü doku varlığı
ve Tg yüksekliği nedeniyle RAI ablasyonu uygulanmıştı.
Takiplerimizde RAI ablasyonunun düşük dozda verildiği
hastaların sadece üçünde rekürrens gözlenirken,
RAI verilmeyen hastaların altısında rekürren
hastalık gözlenmişti. Verkooijen ve arkadaşlarının
çalışmasında başarısız RAI ablasyon oranlarının %34%61 arasında değiştiği gösterilmiştir (27). Postoperatif
takiplerimizde RAI ablasyonunun başarısının yüksek
olduğu gözlemlendi. Bunun nedeninin genellikle rezidü
doku miktarının az olmasına ve uygun ablasyon dozu
seçimine bağlı olabileceği düşünülmüştür.

SONUÇ
PTMK’lı olguların %25’i preoperatif biyopside malignite
ya da malignite şüphesi saptanmış olup, diğerleri
insidental olarak tanı almıştır. Non-insidental olgularda
cerrahi rezeksiyona SLND eklendiğinde rezidü doku
miktarı azalırken, insidental olarak tanı konması, nodül
çapı ve nodül sayısı rezidü doku varlığını etkileyen risk
faktörleri olarak tespit edilmiştir.
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Amaç: Çalışmamızda anti HCV testlerinin güvenirliliğin ortaya konmasına ek olarak anti HCV testlerinin istenmesinden itibaren test sonuçlarının takibi, yorumlanması ve doğrulama prosedürlerine ne kadar uyulduğunu da göstermeyi amaçladık.
Gereçve Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı bir çalışma olarak tasarlanan bu çalışmada 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında hastanemiz tıbbi mikrobiyoloji merkez laboratuvarında çalışılan tüm anti HCV test sonuçları tarandı. Bu
hastalardan HCV RNA (PCR) ile doğrulama çalışılan olgular çalışmaya alındı. Daha önce tanı almış ve interferon veya direk
etkili ajanlar ile tedavi almış olanlar çalışma dışı bırakıldı. Tarama anti-HCV kemilüminesans mikropartikül immünoassay
(Abbot®, Architect System; Germany), doğrulama ise HCV RNA polimeraz zincir reaksiyonu testi (Roche® COBAS® AmpliPrep / COBAS® Taqman® HCV Kantitatif Testi v2.0) ile yapıldı.
Bulgular: Toplamda çalışılan 20.038 anti HCV testinde 337 pozitif sonuç saptandı. Aynı olguda birden fazla sayıda çalışılan
testler çıkarıldığında 220 anti-HCV sonucu kaldı. Bunlardan 74 tanesinin (%33.63) anti-HCV pozitif olduğu halde doğrulama
yapılmadığı, 32 tanesinin ise öncesinde kronik hepatit C tanısı ile tedavi almış veya halen tedavi almakta olan hasta olduğu
saptandı. Sonuç olarak PCR ile doğrulamaya gidilmiş 114 naif anti-HCV pozitif olgu tespit edildi. Bu olguların 78’i (%68.42)
HCV RNA negatif yani yalancı pozitif, 36’sı (%31.58) ise HCV RNA pozitif yani gerçek hastalar olarak tanımlandı. Yalancı
pozitif olgularda ortalama signal-to-cutoff (S/CO) değeri 3.24 ± 2.84 (min: 1.09, maks: 14.09) iken gerçek pozitiflerde 14.05
± 3.04 (min: 6.05, maks: 20.16) saptandı. 20038 hastadaki anti HCV seropozitiflik oranı %0.94, gerçek pozitiflik oranı ise
%0.18 olarak sonuçlandı. Gerçek pozitif olgulardan en düşüğü olan 6.05 anti-HCV değerine sahip olgu akut hepatit C idi;
bunun dışındakilerin hepsinde anti HCV değeri 8’in üzerindeydi. Anti-HCV değeri 6’nın altında olan tüm olgularda HCV RNA
değeri negatif olarak sonuçlandı ve yalancı pozitif olarak değerlendirildi.
Sonuç: Anti HCV testlerindeki yüksek yalancı pozitiflik oranları özellikle de düşük endemik ülkelerde önemli bir sorun olarak devam etmektedir. En az bunun kadar önemli bir sorun da HCV ile ilgili tanısal bir algoritmanın klinisyenler tarafından
benimsenmemiş olduğudur. Bu konuda farkındalık oluşturmak adına daha geniş kapsamlı çalışmaların yapılması ve tüm
cerrahi ve dahili branşlardaki hekimlerin eğitilmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anti HCV; Architect; Yalancı pozitiflik.

ABSTRACT
Objectives: In addition to demonstrating the reliability of Architect anti-HCV tests, we also aimed to show the compliance
rates of follow-up, confirmation and interpretation procedure after planning anti-HCV tests.
Materials and Methods: In this descriptive study, anti-HCV test results of the medical microbiology laboratory at our
hospital between 1 January 2017 and 31 December 2017 were analyzed retrospectively. Cases with HCV RNA (PCR) were
included in the study. Patients who were previously diagnosed with HCV and treated with interferon or direct active agents
were excluded from the study. Screening was performed by anti-HCV chemiluminescence microparticle immunoassay
(Abbot®, Architect System; Germany), and confirmation was performed by HCV RNA polymerase chain reaction test
(Roche® COBAS® AmpliPrep / COBAS® Taqman® HCV Quantitative Test v2.0).
Results: There were 337 positive results in 20,038 anti-HCV tests. After removing duplicating test results, 220 positive
anti-HCV results remained. Of these, 74 (33.63%) were not tested for confirmation although they were found to be antiHCV positive, and 32 cases had been previously treated for chronic hepatitis C or were still on treatment. Finally, we had
114 naive anti-HCV positive cases that were tested for HCV RNA. 78 of these cases (68.42%) were found to be HCV RNA
negative and concluded as false positive. Thirty-six cases (31.58%) were HCV RNA positive and were diagnosed as chronic
active HCV. Mean signal-to-cutoff (S/CO) ratio was found to be 3.24 ± 2.84 (min: 1.09, max: 14.09) in false positive cases
and 14.05 ± 3.04 (min: 6.05, max: 20.16) in true positive cases. The anti-HCV seropositivity rate in 20.038 patients was
0.94% and the true HCV positivity rate was 0.18%. The case with anti-HCV value of 6.05 was diagnosed as acute hepatitis
C, the lowest S/CO rate was 8 among the rest of the true positive cases. HCV RNA was negative in all cases with anti-HCV
S/CO ratio below 6 and these cases were concluded as false positive.
Conclusion: False positivity remains as an important problem in Architect anti-HCV tests, especially in low endemic
countries like Turkey. In addition, one of the most important problems is that a diagnostic algorithm related to HCV is
not adopted by clinicians. It is crucial to create awareness among clinicians by educating them and by the regulations in
hospital information systems.
Key Words: Anti HCV; Architect; False positivity.
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GİRİŞ
Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu, karaciğer sirozu
ve hepatoselüler karsinomun önemli sebeplerinden
biridir. Dünya genelinde 71 milyonu kronik hasta olan
toplamda 185 milyon insanın HCV ile enfekte olduğu
bildirilmektedir (1,2).
Enzim immün assay (EIA) ve kemilüminesans
mikropartikül immunoassay (CMIA) hepatit C tanısında
kullanılan birinci basamak testler olmakla birlikte aktif
ve geçirilmiş enfeksiyon ayrımında kullanılamazlar,
bu amaçla nükleik asit testleri ile HCV RNA düzeyinin
tespiti gereklidir (1). Signal-to-cutoff (S/CO) oranı
da CMIA testlerinin tanısal güvenilirliğini belirleyen
başlıca faktörlerden biridir. Üçüncü basamak anti
HCV tetkiklerinin HCV genomunun NS3, kor ve NS4
bölgelerinden antijenler içermesi ile bu antikor
bazlı tetkiklerin duyarlılık ve özgüllüklerinin çok iyi
düzeylere gelmiştir, fakat yine de bu testlerin düşük
HCV prevalanslı ülkelerde pozitif prediktif değerlerinin
düşük olduğu bildirilmektedir (3). Türkiye yaklaşık %1’lik
enfeksiyon oranı ile düşük endemik ülkeler arasında
yer almaktadır (4). Bu nedenle Anti HCV pozitiflikleri
dikkatli değerlendirilmeli, tanısal algoritmaya uyuma
özen gösterilmelidir. Çünkü tarama testindeki yanlış
pozitif sonuçlar zaman kaybına ve hastalar açısından
psikolojik travmaya yol açabilir.
Çalışmamızda anti HCV testlerinin güvenirliliğin ortaya
konmasına ek olarak anti HCV testlerinin istenmesinden
itibaren test sonuçlarının takibi, yorumlanması ve
doğrulama prosedürlerine ne kadar uyulduğunu da
göstermeyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM
Retrospektif tanımlayıcı bir çalışma olarak tasarlanan
bu çalışmada 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2017 tarihleri
arasında hastanemiz tıbbi mikrobiyoloji merkez
laboratuvarında çalışılan tüm anti HCV test sonuçları
tarandı. Bu aşamadan sonra çalışma akış diagramı
oluşturularak sırası ile tekrarlı istekler, daha önce
interferon veya direk etkili ajanlar ile tedavi almış
takipli hastalar ve HCV RNA (PCR) ile doğrulama
yapılamayan olgular çalışma dışı bırakıldı (Şekil 1). Anti
HCV için birim S/CO, HCV RNA için IU/mL kullanılmıştır.
Nihai olarak anti HCV pozitif hastalar içinde doğrulama
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pozitif olgular, gerçek pozitif olarak adlandırıldı. Bir
yıllık süreçte anti HCV ve doğrulama pozitif hastaların
anti HCV çalışılan tüm hastalar içindeki oranları ile
prevalans oranları ortaya kondu. Tarama testi olarak
anti-HCV kemilüminesans mikropartikül immünoassay
(Abbot®, Architect System) kullanıldı, cihaza ait S/
CO oranı ≥ 1 idi. Bu test HCV genomunun yapısal ve
yapısal olmayan proteinlerini kullanmakta, kor, NS3 ve
NS4 proteinlerine karşılık gelen HCr43 ve c100-3 gibi
rekombinant antijenler içermektedir. CMIA iki aşamalı
bir yöntem sonunda oluşan antijen antikor kompleksi
kaynaklı kimyasal reaksiyonun ürettiği ışığın ölçümü
esasına dayanmaktadır. Doğrulama ise 15 IU / mL'lik
en düşük saptama sınırına ve 15 ila 1 x 108 IU / mL 1
x 108 IU / mL arasında nicelik sınırına sahip HCV RNA
polimeraz zincir reaksiyonu testi (Roche® COBAS®
AmpliPrep / COBAS® Taqman® HCV Kantitatif Testi
v2.0) ile yapıldı.

BULGULAR
Çalışma süresinde hastanemizde toplamda 20.038
anti HCV testi çalışıldı. Bu hastalarda toplam 337
pozitif sonuç saptandı. Aynı olguda birden fazla sayıda
çalışılan test sayısı 117’ydi, bunlar çıkarıldığında 220
anti-HCV sonucu kaldı. Olgulardan 32 tanesinin ise
öncesinde kronik HCV tanısı alan tedavi almış veya
halen tedavi almakta olan hasta olduğu tespit edildi,
bu olgular da çalışma dışı bırakıldı ve toplam 188
hasta kaldı. Bunlardan 74 tanesinin (%33.63) antiHCV pozitif olduğu halde sorumlu doktor tarafından
test sonucunun takip edilmediği, hastanın hastaneye
müracaat etmediği veya herhangi bir nedenle
doğrulama yapılmadığı değerlendirildi. Ayrıca 188
hastanın 42’sinde (%22.3) anti-HCV tekrarı yapılmadığı,
direk olarak HCV RNA bakıldığı görüldü. Sonuç olarak
PCR ile doğrulama yapılan 114 naif anti-HCV pozitif
olgu tespit edildi (Şekil 1).
Bu 114 olgudaki erkek ve kadın sayısı sırası ile 54
(%47.37) ve 60 (%52.63) idi. Hastaların yaşları 4 ile
97 arasında değişmekteydi, yaş ortalaması 48.8 ±
20.3 olarak saptandı. Bu olguların 78’inde (%68.42)
HCV RNA negatif saptandı ve yalancı pozitif olarak
değerlendirildi. HCV RNA negatif 78 hastanın 8’inde
(%10) tekrar anti-HCV testinin zaten negatif olduğu
görüldü. Olguların 36’sında (%31.58) HCV RNA pozitif
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olarak saptanarak gerçek hasta olarak tanımlandı.
Toplam 20.038 hastadaki anti HCV seropozitiflik
oranı %0.94, gerçek pozitiflik oranı ise %0.18 olarak
sonuçlandı.
Gerçek ve yalancı pozitif olguların anti HCV S/CO
değerleri Şekil 2’de sunulmuştur. Tüm olgulardaki
ortalama anti HCV S/CO değeri 6.65 ± 5.81 iken yalancı
pozitiflerde 3.24 ± 2.84 (min: 1.09, maks: 14.09), gerçek
pozitif olgularda ise 14.05 ± 3.04 (min: 6.05, maks:
20.16) olarak saptandı. Gerçek pozitif olgulardaki
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en düşük değer olan 6,05 anti-HCV S/CO değerine
sahip olgu akut HCV olarak tanı alan bir olguydu,
bunun dışındakilerin hepsinde anti HCV değeri 8’in
üzerindeydi. Anti HCV değeri 6’nın altında olan tüm
olgularda HCV RNA değeri negatif olarak sonuçlandı
ve bu olgular yalancı pozitif olarak değerlendirildi.
Doğrulama negatif olup anti HCV değeri en yüksek olan
3 olgunun her biri malignite nedeni ile takip altında
olan yaşlı hastalardı.

Şekil 1. Tanısal algoritma ve temel bulgular

Şekil 2. Vakalara ait anti HCV signal-to-cutoff (S/CO) oranları
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TARTIŞMA
Hepatit C Virüs enfeksiyonu için tarama yapılması
HCV’nin endemik olduğu ülkeler dışında sadece belirli
risk gruplarında yapılması önerilmektedir (5). Bununla
birlikte HCV açısından düşük endemik olmasına rağmen
ülkemizde kan bağışı öncesi yapılan taramalar dışında
operasyon öncesi, evlilik öncesi, işe giriş ve periyodik
muayenelerde düzenli olarak HCV taraması yapılması
maliyet açısından yük oluşturduğu gibi yanlış pozitif
sonuçlarla da sıkça karşılaşmamıza neden olmaktadır.
Tarama testi olarak anti HCV antikor testlerinin
kullanılması, anti HCV pozitif saptanması durumunda
doğrulama testi olarak duyarlı bir moleküler metod
olan HCV RNA’nın çalışılması önerilmektedir,
bununla birlikte akut enfeksiyon şüphesi varlığında
ve immünkompremize kişilerde ilk test olarak HCV
RNA çalışılabilinir (6). Anti HCV CMIA, antikor düzeyi
tespitinde yaygın olarak kullanılan FDA onaylı testlerden
biridir. Hastanemizde tarama testinde anti-HCV
kemilüminesans mikropartikül immünoassay (Abbot®,
Architect System; Germany) kullanılmaktadır. Cihazın
üretici klavuzunda ve FDA onayında anti HCV pozitifliği
için S/CO oranı ≥1 olarak alınması önerilmektedir (7).
Fakat hastanemizde de halen kabul edildiği gibi S/CO
oranı ≥1 değeri kullanıldığında testin pozitif prediktif
değeri düşmekte ve düşük sinyal pozitiflik değerlerinde
büyük oranda yalancı pozitiflikler görülmektedir.
Bu nedenle CDC tarafından 2007 yılında Abbott
laboratuvarlarına yapılan bildirimde de olduğu gibi S/
CO oranı ≥5 değerinin pozitif test sonucu bildiriminde
kullanılması ile testin ≥%95 gerçek pozitiflik oranlarını
sağlayabileceği bildirilmiştir (3,8,9).
Çalışmamızda her üç olgudan en az ikisinde anti HCV
pozitifliği yalancı pozitiflik olarak sonuçlanmıştır. Bunun
yanında gerçek pozitif olgulardaki ortalama anti HCV
değerinin 14.05 olarak saptanmış olmasından ziyade,
akut HCV saptanan olgudaki 6.05 anti HCV değeri olan
tek olgu bir kenara bırakıldığında aslında 8’in altındaki
tüm değerlerin yalancı pozitif olarak saptanmış olması
düşük değerlerdeki pozitifliklerin gerçek bir sorun
olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca en yüksek anti
HCV değerine sahip olduğu halde HCV RNA doğrulaması
negatif sonuçlanan üç olgunun hepsinin malignite tanılı
hasta olması her ne kadar az sayıda olsa da kapsamlı
çalışmalarla konunun detaylı incelenmesinin faydalı
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olacağını göstermektedir. Ülkemizde Architect testi
ile 309 anti HCV pozitif olguda yapılan bir çalışmada
ROC analizinde 3.27 S/CO değerinin anti HCV için
optimal doğruluk oranlarını sağlayan değer olduğu ve
aynı zamanda HCV RNA pozitif olma olasılığının anti
HCV’nin yüksek pozitiflik değeri ile direk olarak korele
olduğu gösterilmiştir (10). Çalışmamızda anti HCV
seropozitiflik oranı %0.94, gerçek pozitiflik oranı ise
%0.18 idi ve her 5 olgudan ancak 1’i gerçek pozitifti.
Yine ülkemizde yapılan bir çalışmada seropozitiflik
oranı %1.20 ile benzer iken yalancı pozitiflik oranı
%0.29 idi ve çalışmamızdan farklı olarak her 4 olgudan
3’ü gerçek pozitifti (11). Bu çalışmada gerecek pozitiflik
oranlarının çalışmamıza göre çok yüksek olmasının
sebebi S/CO değerinin bizim çalışmamızda 1 iken bu
çalışmada 5 olarak kabul edilmesi olarak değerlendirildi.
Çalışmamızdaki %0.94 anti HCV seropozitiflik oranı da
ülkemiz ortalama verilerine benzerdir (4). En geniş serili
çalışmalardan birinde Architect’in duyarlılığı %96.7,
pozitif prediktif değeri %52.1, optimal S/CO oranı ise
5.2 olarak bulunmuştur (12). Aktif HCV enfeksiyonun
tanısını HCV RNA ile koyabiliyoruz fakat bu konudaki
en büyük zorluklardan biri geçirilmiş enfeksiyon ile
yalancı pozitiflik ayrımının yapılmasındadır. Yukarıdaki
çalışmada Architect test sonuçlarının yeri araştırılmış,
ortalama S/CO oranı aktif HCV enfeksiyonu, geçirilmiş
enfeksiyon ile yalancı pozitiflik ayrımı için sırası ile
12.96±2.90, 5.29±4.53, 1.81±1.31 olarak bulunmuştur.
Buna göre yüksek değerlerin aktif enfeksiyon, orta
derecedeki yüksekliklerin geçirilmiş enfeksiyon, düşük
pozitifliklerin ise yalancı pozitif olarak yorumlanabilir.
Hindistan’dan bildirilen bir çalışmada 1 S/CO değeri
ile Architect için duyarlılık %100 iken özgüllük ancak
%36.1 olarak saptanmış, S/CO oranı >8 olduğunda
test doğruluğunun çok yüksek olduğu bildirilmiştir
(13). Çalışmada Architect’in yüksek duyarlılığı dolayısı
ile tarama testi olarak iyi bir test olduğu fakat 1
ile 8 arasındaki değerlerin EIA veya HCV PCR ile
doğrulama gerektirdiği sonucuna varılmıştır. Kan bağışı
donör taramasında asıl amaç kan alıcısını korumak
olduğundan testin duyarlılığını arttırmak adına düşük
S/CO oranının kullanılması anlaşılabilir bir durumdur.
Fakat hastanedeki bireysel taramalarda bu değerin
kullanılması öncelikle hastalar için psikolojik bir
travmaya, hastaneye tekrarlayan müracaatlar nedeni
ile hem hasta hem de doktor için zaman kaybına
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yol açmakta, yapılması gereken ileri doğrulama
tetkikleri dolayısı ile önemli bir ekonomik kayba
neden olmaktadır. HCV’nin düşük oranda saptandığı
ülkemizde en azından donör ve hasta taramasında ayrı
sınır değerlerinin kullanılması, hasta taramasında S/CO
oranı ≥5 değerinin kullanılması ile bu problemin önemli
ölçüde çözülebileceği kanısındayız.
Çalışmamızın önemli bulgulardan bazıları da HCV
ile ilgili testlerin istenmesi, takibi ve doğrulama
algoritmasına uyumdaki bozukluklar olmuştur. HCV’nin
risk grupları dışında rutin olarak taranması yönünde
bir öneri olmamasına rağmen sıkça istenmesini bir
kenara koyduğumuzda anti HCV testinin negatif olduğu
hastalarda, aynı hastaneye tekrarlayan müracaatlarda
bile yakın aralıklarla test tekrarlandığını gözlemledik.
Bu da klinisyenlerin geçmiş testleri kontrol etmeden
alışkanlıklardan ötürü test istediğini göstermektedir.
Anti-HCV testi istenip sonucu pozitif gelen her 10
hastadan 4’ünde doğrulama yapılmamıştı ve bu
hastaların akıbeti bilinmemekteydi ki bu da testlerin
istendikten sonra sonuçlarının klinisyenler tarafından
takibinin yapılmadığını veya hastaların kontrole
gelmediklerini göstermektedir. Ve ayrıca çoğu olguda
anti HCV’nin farklı bir serumda tekrarlanmadan veya
eş zamanlı olarak HCV RNA istendiğini, bu nedenle anti
HCV negatif olanlarda bile HCV RNA istenmiş olduğunu
gözlemledik.
Sonuç olarak, anti HCV’nin yeni jenerasyonları ile
tanısal gelişmeler elde edilmiş olsa da yalancı pozitiflik
özellikle de ülkemiz gibi düşük endemik toplumlarda
önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.
Ayrıca çalışmamızın temel bulgularından biri HCV ile
ilgili tanısal bir algoritmanın klinisyenler tarafından
benimsenmemiş olduğudur. Yapılacak olan gerek
tıbbi eğitimler gerekse hastane bilişim sistemlerindeki
uyarıcı düzenlemeler ile klinisyenlerin konu ile ilgili
duyarlılık ve farkındalığının arttırılması gerekmektedir.
Teşekkür: Yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.
Herhangi bir finansal destek ve bağış alınmamıştır.
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Amaç: Bu çalışmada Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği’ne 2018 yılı içerisinde başvuran hastaların tanılara göre oranları, hastaların yaş ortalamaları, cinsiyete göre dağılımı, uygulanan psikometrik test sayılarının geriye yönelik değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca hastanenin yıl içerisinde yeni
bir binaya taşınmasının başvuru sayıları üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği’ne 2018 yılında başvuruda
bulunan hastaların tanı, yaş, cinsiyet ve uygulanan psikometrik test bilgileri bilgisayar kayıtlarından taranmış
ve yaş ortalamaları hesaplanmıştır.
Bulgular: Psikiyatri polikliniğine 2018 yılı içerisinde 3331 başvuru yapılmıştır. Tanılara göre değerlendirildiğine en sık depresyon hastaları (%53,3) başvuruda bulunmuştur. Yaygın anksiyete bozukluğu (%12,9), alt tanı
belirtilmemiş anksiyete bozuklukları (%7,2), obsesif kompulsif bozukluk (%4,8), iki uçlu bozukluk (%4,5) ve
panik bozukluk (%4,4) diğer başvuruları oluşturmaktaydı. Cinsiyete göre dağılımlara bakıldığında neredeyse
şizofreni dışındaki bütün tanılarda kadınların başvuru oranı erkeklere göre daha yüksekti. Başvuru sıklığı yıl
içerisinde hasta başına 2,04 başvuru ile en fazla iki uçlu bozukluk hastalarındaydı. Başvuruda bulunan 430
kişiye (%12,9) psikolojik test uygulanmıştır.
Tartışma: Çalışmamızda psikiyatri polikliniğine kadınlar, depresif bozukluklar ve anksiyete bozuklukları en
sık başvuru yapan grubu oluşturmaktadır. Kronik özellik gösteren hastaların (iki uçlu bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk ve şizofreni) başvuru sıklığı diğer hastalıklara göre daha fazladır. Hastanelerin konumları ve
ulaşım imkanları sağlık kurumuna başvuru sıklığını etkilemektedir. Bir bölgede sağlık hizmetleri planlanırken
bölgenin sosyodemografik özellikleri yanında, hastanelerin konumu, ulaşım olanakları ve alt yapı imkanlarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Sözcükler: Anksiyete; Depresyon; Psikometrik test; Poliklinik verileri
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Objective: The aim of this study was to evaluate the ratio of patients who applied to Yozgat Bozok University
Medical Faculty Psychiatry Outpatient Clinic in 2018 according to their diagnoses, distribution of the patients
according to their age, gender and the number of psychometric tests performed retrospectively. In addition,
the effect of moving the hospital to a new building on the number of applications was examined.
Methods: The age, sex and psychometric test data of the patients who applied to Yozgat Bozok University
Medical Faculty Psychiatry Polyclinic in 2018 were scanned from computer records and the mean age was
calculated.
Results: In 2018, 3331 applications were made to the Psychiatry Outpatient Clinic. Depression patients
(53.3%) were the most frequently evaluated patients according to their diagnoses. Other applicants were
generalized anxiety disorder (12.9%), unclassified anxiety disorders (7.2%), obsessive compulsive disorder
(4.8%), bipolar disorder (4.5%) and panic disorder (4.4%). The rates of female applicants were higher
than men in all diagnoses except schizophrenia. The frequency of admission was highest in patients with
bipolar disorder with 2.04 applicants during the year. Psychological tests were applied to 430 (12.9%) of the
applications.
Conclusion: In our study, women, depressive disorders and anxiety disorders constitute the most frequent
groups that apply to the psychiatry outpatient clinic. The frequency of application of chronic disorders
(bipolar disorder, obsessive compulsive disorder and schizophrenia) were higher than other diseases.
The location of hospitals and the transportation facilities affect the frequency of admission to the health
institution. While planning health services in a region, it is of great importance to improve the location of the
hospitals, transportation facilities and infrastructure facilities as well as sociodemographic characteristics of
the region.
Keywords: Anxiety; Depression; Psychometric testing; Outpatient clinic data
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GİRİŞ
Epidemiyolojik çalışmalar tıbbın bütün alanlarında
olduğu gibi ruhsal hastalıklarda da oldukça önemlidir.
Ruhsal hastalıkların sıklığının, sosyoekonomik durum,
bölgenin kentsel veya kırsal özellik göstermesinden
etkilenip etkilenmediği halen tartışmalı bir konudur
(1,2). Bölgenin sosyokültürel gelişimi, kırsal veya
kentsel özellik göstermesi, ruhsal hastalıklara bakış
açısı ve damgalanma ruhsal rahatsızlığı olan kişilerin
sağlık kurumuna başvuru sıklığını etkileyebilmektedir
(3–5). Sağlık kurumunun verdiği hizmetin niteliği, özel
koşullar gerektiren hastalıklara yönelik donanımı ve
konumu kişilerin kurum tercihini etkileyebilir.
Anksiyete bozuklukları, depresyon ve uyum bozuklukları
kadın cinsiyette sık görülürken, alkol madde kullanım
bozukluğu ve antisosyal kişilik bozuklukları erkek
cinsiyette sık görülmektedir (5,6). Şizofreni ve iki
uçlu bozukluk gibi hastalıklar ise genel olarak her
iki cinsiyette birbirine yakın oranda görülmektedir.
Şizofreninin erkeklerde daha sık görüldüğünü bildiren
çalışmalar da vardır (7,8). Dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu (DEHB), yaygın gelişimsel bozukluklar ve
mental retardasyon gibi tanılarda başvurular daha çok
küçük yaşlarda olurken demans gibi hastalıklar ileri
yaşlarda görüldüğü için başvuruda bulunanların yaşları
da yüksektir. Türkiye’deki saha çalışmalarında ruhsal
hastalıkların toplumda görülme sıklığı %20 civarındadır
(9,10). Ancak ülkemizde hastanelere başvurular
çok daha az bir orandadır. Ruhsal hastalıklara bakış
açısı, başvuru azlığının en önemli nedenlerinden
birini oluşturmaktadır. Bu durum ve damgalanma
bölgenin sosyokültürel ve coğrafi özelliklerinden
etkilenebilmektedir. Çalışmalarda sosyodemografik
özelliklerle psikiyatri kliniklerine başvuru arasındaki
ilişki gösterilmiştir (11). Bir bölgedeki hastanelere
başvuruda
bulunanların
klinik
tanıları
ve
sosyodemografik özelliklerinin bilinmesi o bölgedeki
sağlık hizmetlerinin planlamasını etkileyebilir.
Yozgat Bozok Üniversitesi Psikiyatri Polikliniği’ne 2016
ve 2017 yıllarındaki başvuru sayıları, klinik tanılara göre
oranları daha önceki makalemizde yayınlanmıştı (12).
2018 Yılı içerisinde üniversite hastanesinin kampüs
içerisinde yeni bir binaya taşınması sonucunda yıl
içerisindeki başvuru sayılarını hastanenin taşınma
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sürecinin nasıl etkilediğini değerlendirebilmek için
bu çalışma planlanmıştır. Elde edilen verilerin önceki
çalışmamızda yayınlanmış olan 2016 ve 2017 yılı verileri
ile de karşılaştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Hastanesinin Psikiyatri Polikliniği’ne 2 Ocak 31 Aralık 2018 tarihleri arasında başvuran hastaların
verileri Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)’nden geriye
yönelik olarak taranmıştır. Hastaların, ‘Hastalıkların
ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel
Sınıflaması, Versiyon 10’ (ICD-10) kodlarına göre (13)
klinik tanıları, tanılara göre bir yıl içerisinde başvuru
sıklığı, yaş, cinsiyet, uygulanan psikometrik test sayıları
ile ilgili bilgiler değerlendirilmiştir. Başvuru sayılarında
cinsiyetler açısından fark olup olmadığı Ki-kare testi ile
karşılaştırıldı. Başvuru sıklığı bir hastanın yıl içerisinde
polikliniğe ortalama kaç başvuru yaptığını saptamak
amacıyla yıl içerisinde başvuru sayısının, hasta sayısına
bölünmesi ile elde edildi. Tanı gruplarına göre başvuru
sayıları, toplam başvuru sayısına göre oranlar, cinsiyet
dağılımı ve yaş ortalamaları hesaplandı. Başvuru
sayıları ve tanılara göre oranları 2016 ve 2017 yılında
yayınlanan çalışmamızın (12) bulgularıyla karşılaştırıldı.
Çalışma Yozgat Bozok Üniversitesi Klinik Araştırmalar
Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (2017-KAEK189_2019.03.13_05).

BULGULAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne 2018 yılı
içerisinde 3331 başvuru yapılmıştır. Başvuru sıklığı
tanılara göre değerlendirildiğinde en sık depresyon
hastaları (%53,3) başvuruda bulunmuştur. Sıklık
sırasına göre yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) (%12,9),
alt tanı belirtilmemiş anksiyete bozuklukları (%7,2),
obsesif kompulsif bozukluk (OKB) (%4,8), iki uçlu
bozukluk (İUB) (%4,5) ve panik bozukluk (PB) (%4,4)
diğer başvuruları oluşturmaktaydı. Cinsiyete göre
dağılımlara bakıldığında neredeyse şizofreni dışındaki
bütün tanılarda kadınların başvuru oranı erkeklere
göre daha yüksekti (Tablo 1).
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Bunlar dışındaki tanılarda başvuru oranı her tanı için
%1’in altındaydı. Başvuru sıklığı yıl içerisinde hasta
başına 2,04 başvuru ile en fazla iki uçlu bozukluk
(İUB) hastalarındaydı. Başvuru oranının yüksek
olduğu tanılarda başvuru sıklığı 1,42 ile 2,04 arasında
değişmekteydi (Tablo 2). 2018 yılı içerisindeki başvuru
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sayıları ve oranlarının 2016 ve 2017 yıllarına göre
değişimleri tablo 3’te gösterilmiştir. Bir yıl içerisindeki
3331 başvurunun 430’una (%12,9) psikolojik test
uygulanmıştır. Uygulanan psikolojik testlerin dağılımı
tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 1. Bir yıl içerisindeki başvuruların tanı, yaş, cinsiyet ve başvuru sıklığına göre dağılımı

Ki kare testi uygulanmıştır, *p<0,05; YAB: Yaygın anksiyete bozukluğu, OKB: Obsesif kompulsif bozukluk,
PB: Panik bozukluk, İUB: İki uçlu bozukluk, DEHB: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
a

Tablo 2. Tanılara göre başvuru sıklığı

YAB: Yaygın anksiyete bozukluğu, OKB: Obsesif kompulsif bozukluk, PB: Panik bozukluk, İUB: İki uçlu bozukluk
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Tablo 3. Yıllara göre başvuru tanılarının değişimi

OKB: Obsesif kompulsif bozukluk, İUB: İki uçlu bozukluk, DEHB: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Tablo 4. Bir yıl içerisinde uygulanan psikometrik testler

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

TARTIŞMA
Bu çalışmanın ana bulguları: Psikiyatri polikliniğine
en sık başvuru yapan tanı grubunun depresyon
olduğu, kadınların başvuru oranlarının erkeklere göre
daha fazla olması, demans dışındaki tanılarda yaş
ortalamasının 30-50 yıl ve bir yıl içerisinde aynı hastanın
psikiyatri polikliniğine başvuru sıklığının ortalama 1,5-2
aralığında olmasıdır.

Bir bölgede tanılara göre hastaneye başvuru
oranlarının bilinmesi o bölgedeki tedavi hizmetlerinin
planlanmasında önemlidir. Poliklinik kayıtlarının
incelenmesi o bölgedeki hastalıkların görülme sıklığı
ve sağlık hizmeti arama davranışını belirlemede tek
başına yeterli olmamakla birlikte yıllara göre değişimi
de göstermesi nedeniyle önemli bir veri sunmaktadır.
Çalışmamızda polikliniğe başvuru tanıları içerisinde
depresif bozukluklar en büyük grubu oluşturmaktaydı.
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Bu bulgu benzer çalışmaların sonuçları ile
uyumludur (14,15). Ülkemizde poliklinik verilerinin
değerlendirildiği çalışmalarda başvuru oranlarının
kadınlarda daha fazla olduğu bildirilmiştir (1,12,14,15).
Bizim çalışmamızda da kadın hastaların oranı %63,7
idi. Bu bulgu yapılan diğer çalışmaların sonuçları ile
uyumluydu. Kadınların daha sık başvuruda bulunması,
anksiyete ve depresif bozuklukların kadınlarda daha sık
görülmesi ve kadınların daha fazla psikiyatrik yardım
aramaları ile ilişkili olabilir (1,5,6,15,16).
Çalışmamızda polikliniğe başvuran hastaların yaş
ortalamaları tanılara göre 31 ile 51 yıl arasındaydı.
Bütün gruplar birlikte değerlendirildiğinde yaş
ortalaması 44 yıl idi. Psikiyatrik hastalıkların büyük
çoğunluğu genç erişkinlik döneminde başlamaktadır.
Hastalık belirtilerinin başlaması ile tedavi başlanması
arasındaki süre tanılara göre değişmekle birlikte
ortalama 2-5 yıldır (17). Toplumda yaşın normal
dağılımı da dikkate alındığında çalışmamızda
polikliniğe başvuran hastaların yaş ortalamaları benzer
çalışmaların sonuçları ile uyumludur (1,14).
Ülkemizde tanılarına göre hastaların polikliniklere
başvuru sıklığını değerlendiren bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bizim çalışmamızda İUB, OKB ve
şizofreni hastaları başvuru sıklığı en yüksek olan grubu
oluşturmaktaydı. Kronik özellik gösteren hastalıklarda
düzenli takip ve tedavi oldukça önemlidir. Tedavi
süreci uzundur ve kontrol muayeneleri gerekmektedir.
Çalışmamızda İUB, OKB ve şizofreni hastalarının diğer
tanı gruplarından daha sık başvuruda bulunmuş
olmaları bu hastalıkların kronik özellik göstermesi ile
açıklanabilir.
Genel hastane içerisinde bulunan psikiyatri klinikleri
hastaların kendilerine ve çevrelerine zarar vermemeleri
nedeniyle bazı özel düzenlemeler gerektirmektedir
(18). Bu nedenle Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi yeni binasına taşınması nedeniyle 2018 yılı
içerisinde psikiyatri kliniği yataklı tedavi hizmetine
başlayamamıştır. Yataklı tedavi hizmetinin olmaması
yatırılarak tedavi edilmesi gereken hastaların hastaneye
başvurmamalarına neden olabilmektedir. Yozgat
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri
Polikliniği’ne 2018 yılında başvuru sayısının bir önceki
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yıla göre %53,9 oranında azaldığı görülmektedir. Hastane
2018 yılı Haziran ayında şehir merkezindeki yerinden
kampüs içerisindeki yeni binasına taşınmıştır. Ayrıca
2018 yılı mayıs ayında HBYS’de değişiklik olmuştur.
Başvuru sayılarının azalmış olmasının iki önemli
sebebi olduğu düşünülmektedir. Bunlardan birincisi
hastanenin şehir merkezinden görece daha uzak olan
bir yere taşınmış olmasıdır. Kişilerin sağlık kuruluşlarına
başvurusunu etkileyen önemli faktörlerden birisi
hastanenin merkezi yerleşimli olmasıdır. Yeni hastane
şehir merkezinden sadece 7 kilometre uzakta olsa
bile bu mesafe merkez yerleşim nüfusu az olan bir
şehir için uzak olarak algılanabilmektedir. Ayrıca
belediyecilik hizmetlerinden ulaşım hizmetinin
yetersizliği ulaşım zorluğuna neden olarak başvuru
sayısını azaltabilecektir. Başvuru sayısındaki azalmanın
diğer önemli bir sebebi de HBYS’de değişiklik olmasıdır.
HBYS değişikliklerinde önceki tıbbi kayıtlar yeni sisteme
yüklenmeye çalışılsa da çok sayıda verinin kaybolma
ihtimali bulunmaktadır. Bu ayrımın yapılabilmesi için
yeni HBYS sisteminde 2017 yılının başvuru sayısı 2995
olarak görülmekteyken gerçek başvuru sayısı 7225 idi
(12). Yine HBYS sisteminde 2016 yılı başvuru sayısı 1336
olarak görülmekte iken gerçek başvuru sayısı 6647 idi.
HBYS sisteminin önceki verileri son tarihten geriye
doğru yüklenilse de aradan geçen sekiz aylık süreçte
çok sayıda verinin yüklenemediği anlaşılmaktadır.
Bu sonuç 2018 başvuru sayısının az olmasına HBYS
sistemindeki değişikliğin önemli bir etkisinin olduğu
sonucunu ortaya koymaktadır. Ancak değişen HBYS
sistemi nedeniyle hastanenin görece daha uzak bir
yere taşınmasının hasta başvuruları üzerindeki etkisi
tam olarak belirlenememiştir.
Çalışmada il bünyesinde bulunan şehir hastanesinin
verilerinin olmaması bölgenin özelliklerini yansıtmak
açısından en önemli kısıtlılığı oluşturmaktadır. Ayrıca
değişen HBYS sistemine önceki tıbbi kayıtların tam
olarak yüklenmemiş olması ulaşılamayan verilere
neden olarak sonuçların gücünü azaltmaktadır. Ancak
polikliniğimizde 2016 ve 2017 yılı verilerin daha önce
makale olarak yazılmış ve bu sonuçların sistemden
yeniden sorgulanması ile ortaya çıkan veri eksikliğinin
saptanması HBYS sistemlerindeki değişikliğin önemli
veri kayıplarına neden olduğunu göstermesi açısından
çok önemli bir bulgudur.
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SONUÇ
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültemiz Psikiyatri
Polikliniği’ne kadınlar,
depresif bozukluklar ve
anksiyete bozuklukları en sık başvuru yapan grubu
oluşturmaktadır. Kronik özellik gösteren İUB, OKB ve
şizofreni hastalarının başvuru sıklığı diğer hastalıklara
göre daha fazladır. Hastanelerin konumları, hızlı ve
konforlu bir ulaşım sağlık kurumuna başvuru sıklığını
etkilemektedir. Hastanelerin değişen HBYS’leri
hasta verilerinin kaybolmasına neden olarak geriye
yönelik tıbbi kayıtlara ulaşılmasında önemli bir
sorun oluşturmaktadır. Geçmişe yönelik kayıtların
iyi tutulması kaliteli sağlık hizmeti sunmanın temel
unsurlarından birisidir. Ülke genelinde HBSY’lerin
tek bir sistem üzerinde yürütülmesi ya da değişiklik
durumlarında veri kaybını azaltacak asgari tedbirlerin
uygulanması gerekmektedir. Bir bölgede sağlık
hizmetleri planlanırken bölgenin sosyodemografik
özellikleri yanında, hastanelerin konumu, ulaşım
olanakları ve alt yapı imkanlarının geliştirilmesi büyük
önem taşımaktadır.
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YÜZEYEL FEMORAL ARTER STENOZ VE
OKLÜZYONLARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ
Endovascular Treatment of Superficial Femoral Artery
Stenosis and Occlusions
Hasanali DURMAZ (0000-0003-3230-9240)

ÖZET
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara
Dışkapı Yıldırım Beyazı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
Ankara

Hasanali DURMAZ, Uzm. Dr.

Amaç: Bu çalışmada, yüzeyel femoral arter stenoz ve oklüzyonlarında endovasküler yolla tedavi edilen hastalarda deneyimin, teknik başarının ve periprosedüral komplikasyonlara yaklaşımın sunulması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Haziran 2012 ve Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemiz girişimsel radyoloji ünitesine
yürüme ağrısı ve kritik ayak iskemisi nedeniyle yönlendirilen, yüzeyel femoral arterde stenoz veya oklüzyon
saptanan 40 hastanın (11 kadın, 29 erkek) kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar tedavi kararı öncesinde klinik öykü ve bulgularının yanı sıra Doppler US, BT anjiyo veya dijital subtraksiyon anjiyografi ile
değerlendirildi. İşlemi kabul eden hastalara endovasküler tedavi ile primer perkütan translüminal anjiyoplasti ve ihtiyaç halinde stentleme uygulandı. İşlem sonrası hastalar erken dönem komplikasyonlar açısından
takip edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen yüzeyel femoral arterde oklüzyon veya stenoz olan hastalar endovasküler
yöntemlerle tedavi edildi. Ortalama oklüde segment uzunluğu 132.3 mm ölçüldü (aralık=15-280 mm). Primer PTA ile tedavi, stenotik ve oklüde segmentler geçildikten sonra hastaların %80’inde başarıyla gerçekleştirildi. Yeterli lümen patensi sağlanamayan veya PTA’ya yanıtsız diseksiyon gelişen %20 hastada ise ek olarak
süper elastik özel nitinol örgülü kendiliğinden açılabilen stent uygulanarak patensi sağlandı. Endovasküler
tedavinin teknik başarı oranı %100 olarak hesaplandı. Dört hastada diseksiyon ve bir hastada distal emboli
olmak üzere toplam beş hastada (%12.5) işlem esnasında komplikasyon gelişti ve bu hastalar yine endovasküler yöntemlerle tedavi edildi.
Sonuç: Yüzeyel femoral arterde perkütan translüminal anjiyoplasti ve stentleme işleminin teknik başarı
oranları yüksek ve komplikasyon oranları düşüktür. Gelişen malzeme kalitesi ve teknikler ile endovasküler
yöntemler ile tedavi edilebilen hasta sayısı daha da artacaktır.
Anahtar Kelimeler: Balon anjiyoplasti; Endovasküler prosedürler; Yüzeyel femoral arter; Stentler
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Aim: In this study, it is aimed to present the experience, technical success and management of the
periprocedural complications in patients treated with endovascular treatment of superficial femoral artery
stenosis and occlusion.
Materials and Method:A total of 40 patients (11 women, 29 men) with superficial femoral artery stenosis
or occlusion between June 2012 and December 2018 referred to our interventional radiology unit with
symptoms of claudication and critical limb ischemia were retrospectively analyzed. The patients were
evaluated with Doppler US, CT angiography or digital subtraction angiography in addition to clinical history
and findings before treatment decision. The patients who accepted the procedure underwent endovascular
treatment with primary percutaneous transluminal angioplasty and stenting if necessary. Patients were
followed up for early complications.
Results: The patients with occlusion or stenosis in the superficial femoral artery were treated with
endovascular methods. The mean length of the occluded segment was measured as 132.3 mm (range =
15-280 mm). Treatment with primary PTA was successfully performed in 80% of patients after crossing
the stenotic and occluded segments. Lumen patency in 20% of the patients with a resistant lesion or
unresponsive dissection to PTA was achieved by self-expandable superelastic nitinol stent. The technical
success rate of endovascular treatment was 100%. Complications occurred in five patients (12.5%) and
treated with endovascular methods, including dissection in four patients and distal embolism in one patient.
Conclusion: Percutaneous transluminal angioplasty and stenting procedures of the superficial femoral
artery are performed with high technical succes and low complication rates. The number of patients treated
with endovascular methods will increase with developing material quality and techniques.
Key words: Balloon angioplasty; Endovascular procedures; Superficial femoral artery; Stents
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GİRİŞ
Yüzeyel femoral arterin (YFA) periferik arter hastalığı
intermittant klaudikasyonun en sık nedenidir. YFA’daki
izole oklüzyon veya stenoz bacakta azalmış akım
ve bunun sonucunda da baldırda iskemik ağrı ile
sonuçlanır. İskemik istirahat ağrısı ve doku kaybı kritik
bacak iskemisi (KBİ) olarak tanımlanır ve yüzeyel
femoral arter ile birlikte görülen diz altı lezyonların
varlığında daha sık ortaya çıkmakla birlikte izole YFA
lezyonlarında nadir de olsa görülebilir (1). YFA lezyonları
en sık ateroskleroz zemininde ortaya çıkmakla birlikte
fibromusküler displazi, tekrarlayan travma, eksternal
kompresyon ve inflamatuar hastalıklar gibi etyolojik
faktörler de bulunmaktadır.
YFA lezyonlarında endovasküler tedavi, optimal tıbbi
tedaviye yanıt vermeyen klaudikasyon veya kritik bacak
iskemisi durumunda endikedir (2). Tedavi sonrası elde
olunan revaskülarizasyonun faydası iskemi şiddeti veya
yaranın durumu ve enfeksiyon derecesi gibi ekstremite
kaybına neden olan risk farktörlerinin varlığına bağlıdır (3).

DURMAZ
Yüzeyel Femoral Arter Lezyonlarında Endovasküler Tedavi

ve YFA lezyonları net olarak ortaya kondu. Önceki
tetkikleri ile tedavi endikasyonu ortaya konan ve aynı
seansta tedavi edilen veya tanısal anjiyografi sonrası
elektif tedavi planlanan hastalara endovasküler tedavi
yöntemleri anlatılarak kendilerinden yazılı onam
alındı. Çalışma Helsinki Deklarasyonu’na uygun olarak
gerçekleştirildi.
Endovasküler tedavi amacıyla ünitemize kabul edilen
hastalarda gerek tanısal amaçlı anjiyografi gerekse de
tedavi aşaması lokal anestezi altında gerçekleştirildi. Bu
amaçla YFA lezyonunun lokalizasyonuna göre aynı taraf
ve/veya karşı taraf sağ/sol ana veya yüzeyel femoral
artere antegrad veya retrograd yolla akses sağlandı.
Bu yollar ile YFA’daki lezyonu geçilemeyen hastalarda
aynı taraf popliteal arterden retrograd girişim mutlaka
denendi (Şekil 1 ve 2). Endovasküler tedavide öncelikle
PTA tercih edildi (Şekil 3).

Bu çalışmada, klinik ve radyolojik olarak tanı konulan, YFA
oklüzyonu veya stenozu olan hastaların endovasküler
teknikler ile tedavisinde deneyimin, teknik başarının
ve olası periprosedüral komplikasyonların nasıl
yönetilmesi gerektiği konusunun sunulması amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Haziran 2012 ve Aralık 2018 tarihleri arasında YFA
oklüzyonu ve stenozu tanısı ile hastanemiz girişimsel
radyoloji ünitesinde endovasküler yolla tedavi edilen
40 hastanın (11 kadın, 29 erkek) kayıtları retrospektif
olarak incelendi. Çalışma için kurumumuzdan etik kurul
onayı alındı (karar no:60/23). Hastaların ortalama yaşı
66.3 yıl idi (aralık: 42-84 yıl).

Şekil 1: 58 yaşında erkek hastanın sol YFA distal
kesimde yaklaşık 3 cm’lik segmentte total oklüzyon
(A) ve oklüzyon distalinde yoğun kollateral vasküler
yapılar aracılığıyla doluş (B-C) izlenmekte.

Hastalar hafif derecede klaudikasyon, istirahat
ağrısı ve/veya minör doku kaybı şikayetleri sonucu
istenen Doppler US, BT anjiyografi gibi görüntüleme
yöntemlerinde YFA’da oklüzyon veya stenoz saptanması
sonrası kesin tanı ve endovasküler tedavi amacıyla
girişimsel radyoloji ünitemize yönlendirildi.
Tanıda şüphe bulunan hastalara öncelikle dijital
subtraksiyon anjiyografi (DSA) işlemi gerçekleştirildi
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Şekil 2: Şekil 1’de tanısal görüntüleri olan hastanın endovasküler tedavi seansında;
oklüde segmente uygulanan balon (A) sonrası kısmi darlık segmentleri izlenmekte (B).
Bunun üzerine bu düzeyleri içine alacak şekilde 6x100 mm boyutlarında süperelastik
kendiliğinden açılan stent uygulanmakta (C) ve kontrol anjiyogramda tam patensi
sağlandığı görülmekte (D).

Şekil 3: 75 yaşında erkek hastada, sol YFA orta kesimde preokluziv darlık (A) izlenmekte.
Darlık düzeyine 6x60 mm boyutlarında balon ile PTA uygulanması (B) sonrası kontrol
anjiyogramda tam patensi görülmekte (C).
Yoğun kalsifik lezyonlarda yeterli açıklık sağlanamadığında veya PTA sonrası diseksiyon
gelişen olgularda öncelikle uzun süreli PTA, ardından gerekli olgularda stent uygulandı (Şekil
4-8).
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Şekil 4: 60 yaşında erkek hastada, sol YFA proksimal ve orta kesimde ciddi darlık segmentleri (A) izlenmekte.
Darlık segmentlerine 6x120 mm balon ile PTA (B) sonrasında yer yer diseksiyon izlenmesi üzerine (C) uzun süreli
PTA ile (D) diseksiyonun belirgin gerilediği ve akımı engellemeyen minimal rezidü kaldığı görülmekte (E).

Şekil 5: 67 yaşında erkek hastada, sol YFA’da seyri boyunca yaklaşık 20 cm’lik segmentte ciddi darlık segmentleri
görülmekte (A). Darlık segmentleri tel ve kateter manipülasyonlarıyla geçildikten sonra PTA uygulandı (B-C).
PTA sonrası diseksiyon gelişmesi üzerine (D) iki adet kendiliğinden açılan süperelastik stent yerleştirildi ve tam
patensi sağlandı (E).
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Şekil 6: 50 yaşında erkek hastada, sağ YFA orta kesimde
yaklaşık 13 cm uzunluğunda total oklüzyon (A) ve
oklüzyon sonrası kollateral doluş görülmekte (B).

Şekil 8: 66 yaşında erkek hastada, sol YFA proksimal ve
orta kesimde ciddi darlık segmenti ile YFA distalinde
patent stent görülmekte (A). YFA’daki multipl
seviyelerdeki darlık segmentlerine PTA uygulanması
sonrası (B-C) orta kesimde diseksiyon geliştiği (D) ve bu
nedenle 6x80 mm boyutlarında stent ile tam patensi
sağlandığı izlenmekte (E).

Şekil 7: Şekil 6 ile aynı hastanın tedavi görüntülerinde;
oklüde segmente PTA uygulanması (A) sonrası lezyonun
dirençli olması (B) üzerine PTA işlemi tekrarlandı (C).
Kontrolde yine yeterli patensi sağlanamaması nedeniyle
bu bölgeye 6x75 mm boyutlarında kendiliğinden
açılabilen süperelastik stent (E) yerleştirildi. Stent içine
PTA uygulanması (G) sonrası kontrol anjiyogramda tam
patensi görülmekte (H).

142

İşlem sırasında hastalara standart 5000 ünite, uzayan
vakalarda ise ek doz intravenöz heparin uygulandı
ve işlem sonrası ilk 24 saatte 4x5000 ünite olacak
şekilde devam edildi. İşlem sırasında yüksek oranda
antikoagülan ve daha sonra antiagregan kullanılacağı
için arteriyal vasküler giriş bölgesinde oluşabilecek ve
postoperatif morbidite-mortalite sebebi olabilecek
kanamalara karşı güvence oluşturan vasküler kapatma
sistemleri kullanılarak işlemler sonlandırıldı. Hastalar,
ilk 24 saat mutlak yatak istirahati, kanama-nabız
kontrolü, vital bulgu takibi ve bol hidrasyon önerileri
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ile kendilerini tarafımıza yönlendiren kliniklerde takip
edildi. Ayrıca hastalara ilk 3−6 ay 75 mg/gün 1x1
klopidogrel ve 80−100 mg/gün 1x1 aspirin kullanmaları,
3−6 ay sonra klopidogrelin kesilip aspirin alımına ömür
boyu devam edilmesi önerildi. Çalışmamıza dahil
ettiğimiz hastaların retrospektif olarak taradığımız
verileri, tanımlayıcı istatistiksel analiz ile değerlendirildi.
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Tablo: Hastaların demografik özellikleri,
karakteristikleri ve işleme ait bilgiler
Sayı

%

Kadın

11

27.5

Erkek

29

72.5

Cinsiyet

Ortalama yaş (aralık)

BULGULAR
Yüzeyel femoral arterde oklüzyon (%37.5) ve stenoz
(%62.5) bulunan toplam 40 hasta endovasküler
yöntemler ile tedavi edildi. Oklüde segment, olguların
%46.6’sında (n=7/15) orjinden başlayarak tüm YFA
seyri boyunca iken, stenozlar ise %32 oranında multipl
(n=8/25) segmentler şeklinde ve izole stenozlar %28
oranında YFA orta kesim (n=7/25) yerleşimliydi.
Olguların %45’i sağ alt ekstremitede ve %55’i sol alt
ekstremitede olup sağ YFA lezyonlarının %72.2’si
stenoz, %27.8’i oklüzyon ve sol YFA lezyonlarının
%54.5’i stenoz, %45.5’i oklüzyon olarak görüldü.
YFA’da oklüzyon saptanan 15 hastada ortalama oklüde
segment uzunluğu 132.3 mm ölçüldü (aralık=15-280
mm). Hastaların hepsinde YFA lezyonlarına ek olarak
diğer alt ekstremite arterlerinin en az birinde anlamlı
stenoz veya oklüzyon bulunmaktaydı ve bu lezyonlara
da aynı veya sonraki seanslarda endovasküler tedavi
uygulandı. Endovasküler tedavi, hastaların %45’inde
(n=18/40) aynı taraf antegrad ana femoral veya
YFA girişi yapılarak, %50’sinde (n=20/40) karşı taraf
ana femoral arterden retrograd olarak ve %5’inde
(n=2/40) aynı taraf popliteal arterden retrograd olarak
girilerek gerçekleştirildi. Primer PTA ile tedavi, stenotik
ve oklüde segmentler geçildikten sonra hastaların
%80’inde başarıyla gerçekleştirildi. Ancak bir hastada,
hastanın işlem sırasında hareket etmeye başlaması ve
işlemi tolere edememesi nedeniyle YFA’da PTA ile kısmi
patensi sağlandıktan sonra endovasküler tedaviye son
verildi. Yeterli lümen patensi sağlanamayan ve PTA’ya
yanıtsız diseksiyon gelişen hastalarda (%20) ise ek
olarak süper elastik özel nitinol örgülü kendiliğinden
açılabilen stent uygulanarak optimal patensi sağlandı.

lezyon

66.3 (42-84) yıl

Lezyon tipi
Oklüzyon

15

37.5

Stenoz

25

62.5

Ortalama oklüde
segment (aralık)

132.3 (15-280) mm

Lezyon tarafı
Sağ

18

45

Sol

22

55

Orjin

11

27.5

Proksimal

2

5

Orta

12

30

Distal

7

17.5

Çoklu

8

20

18

45

2

5

20

50

PTA

32

80

PTA+stent

8

20

Yok

35

87.5

Diseksiyon

4

10

Distal emboli

1

2.5

Lezyon yeri

Tedavi yaklaşımı
Aynı taraf antegrad
Aynı taraf popliteal
retrograd
Karşı taraf retrograd
Tedavi

Komplikasyon

Teknik başarı %100 olarak hesaplandı. İşlem sırasında beş
hastada komplikasyon meydana geldi. Bunların dördü
PTA sonrası diseksiyon, biri ise distal emboli şeklinde
karşımıza çıktı. Hastaların üçünde görülen diseksiyon,
stentleme gerektiren akım engelleyici özellikte olup bir
hastada ise PTA süresi uzatılarak diseksiyonun gerilediği
görüldü. Distal emboli olgusunda ise PTA sonrası
anterior tibial arter proksimal kesimde dolum defekti
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saptanması üzerine bu düzeye gerçekleştirilen PTA
sonrası lümen patensisi sağlandı. Bu hastalar dışında;
hematom, psödoanevrizma ve arteriyovenöz fistül gibi
damar giriş yeri komplikasyonlarına rastlanmadı.
Tabloda hastaların demografik özelliklerine, lezyon
karakteristikleri ve işleme ait bilgiler toplu olarak
verilmiştir.

TARTIŞMA
Periferik arter hastalıkları karşımıza büyük oranda
asemptomatik iken ve farklı aşamalarda semptomlarla
çıkar. Semptomatik hastalar klasik klaudikasyon,
atipik ekstremite ağrısı, kritik ekstremite iskemisi
ve akut ekstremite iskemi bulguları ile tanınırlar (4).
Semptomatik periferal arter hastalığı olan hastaların
%60-70’inde femoropopliteal lezyonlar görülmektedir
(5). Tanıda, klinik şüphe ile birlikte radyolojik tetkiklerin
rolü, acil ve elektif şartlarda iyi tanımlanmıştır.
Bu amaçla renkli Doppler US, BT anjiyografi ve
dijital subtraksiyon anjiyografi kullanılmaktadır.
Tedavide öncelikli amaç başvuru semptomlarını
hafifletmek, nihai amaç ise ekstremiteyi korumak
ve ampütasyon oranlarını azaltmaktır (6). Tedavi
yöntemleri, öncelikle risk faktörlerinin kontrol altına
alınması, antiplatelet tedaviyi ve revaskülarizasyonu
içermektedir. Klaudikasyon hastanın günlük yaşam
tarzını önemli ölçüde kısıtlıyorsa, medikal tedaviye
cevap vermiyorsa ve akut ekstremite iskemi bulguları
varsa revaskülarizasyon amacıyla geleneksel açık
cerrahi ve son yıllarda hızlı gelişen endovasküler tedavi
kullanılmaktadır. Endovasküler tedavinin minimal
invaziv doğası ve cerrahiye oranla uygulamasının
nispeten daha kolay olması, hastaların işlemi daha
iyi tolere edebilmesi, hızlı iyileşme süresi ve düşük
komplikasyon oranlarına sahip olması, gerektiğinde
tekrarlanabilir olması, genel anestezi gerektirmemesi
gibi önemli avantajlara sahiptir (7).
YFA lezyonlarının standart endovasküler tedavi yöntemi
balon anjiyoplastidir. YFA lezyonlarının genellikle
kalsifiye olması nedeniyle balon anjiyoplastinin patensi
oranları elastik rekoile bağlı düşük olabilmektedir.
Özellikle YFA lezyonlarında stentleme sonrası
restenozla sonuçlanan hiperplastik intimal cevap,
bu bölgede stentlemenin balon anjiyoplastiye üstün
olmadığını göstermiştir (8). Standart balon anjiyoplasti
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ve stentleme ile uzun dönem patensi oranlarının yüksek
olmaması nedeniyle etkin endovasküler tedavi arayışı
amacıyla çeşitli çalışmalarda ilaç salınımlı stentler ve
ilaç kaplı balonlar kullanılmıştır. Bu çalışmalarda; YFA
stenozlarında paklitaksel salınımlı kendiliğinden açılımlı
stentlerin 12 aylık primer patensi oranları tek başına
PTA’ya göre çok daha yüksek bulunmuştur (%83.1’e
%32.8) (9). Bir başka çalışmada ise ilaç kaplı balon
ile standart balon anjiyoplastinin YFA lezyonlarında
12 aylık primer patensi oranları karşılaştırılmış olup
sırasıyla %65.2 ve %52.6 bulunmuştur (10).
Girişimsel radyolojik işlemlerin minimal invaziv olma
özelliğine rağmen işlem sırasında ve sonrasında bazı
komplikasyonlar görülebilmektedir. Endovasküler
işlemler sonrası en sık karşımıza çıkan komplikasyonlar
embolik hadise ve diseksiyondur. Bizim çalışmamızda
stent ve PTA işlemi sonrası bir hastada distal emboli
meydana gelmiştir. Sato ve arkadaşlarının 5 2145
hasta ile yaptıkları ve perioperatif komplikasyonların
sunulduğu çalışmalarında distal embolizasyon %1
oranında görülmüş olup bizim çalışma grubumuzda
ise bu oran %2.5 olarak hesaplanmıştır. Çoklu
merkez veritabanlarının araştırıldığı bir çalışmada, alt
ekstremite endovasküler tedavileri sırasında distal
emboli oranlarının %1 ile %2 arasında görüldüğü ve
aterektomi cihazları kullanıldığında bu oranın %4-5’e
yükseldiği bildirilmektedir (11). Distal emboli varlığında
çoğunlukla endovasküler tedavi yeterli olmakla birlikte
nadiren açık cerrahi ihtiyacı doğabilmektedir.
PTA sonrası diseksiyon, lokal plak rüptüründen
ciddi akım kısıtlayıcı diseksiyona varan oranlarda
görülmektedir. Diseksiyonun kapsamı ve damar
akışındaki hemodinamik değişikliklerin gelişimi,
hem işleme bağlı akut komplikasyonlarının hem de
gelecekteki restenoz oranlarının ana belirleyicileridir
(12). YFA lezyonlarının balon anjiyoplastisi sonrası
herhangi bir anjiyografik diseksiyon görülme olasılığı
%50 ile %84 arasında bildirilmiştir (13-14). Önemli
olan ise diseksiyonun akım kısıtlayıcı özellikte olup
olmadığıdır. Bizim çalışma grubumuzda hastaların
%10’unda akım kısıtlayıcı tipte diseksiyon gelişmiş olup
bu olgularda öncelikle uzun süreli (yaklaşık 3 dk) PTA
denenmiş olup dirençli diseksiyonlarda ise stentleme
gerçekleştirilmiştir.
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Çalışmamızın en önemli kısıtlılığı, geriye dönük
hastaların işlem öncesi klinik bulgularının ve hastaların
takip verilerinin elde edilememesiydi. Buna ek olarak
stenoz ve oklüzyon olgularında tedavi etkinliği ve
patensi oranlarının karşılaştırılması yapılamamıştır.
Bununla birlikte yüzeyel femoral arter stenoz ve
oklüzyonlarında yüksek teknik başarımız oransal olarak
ortaya konabilmiş, karşılaşılabilecek komplikasyonların
da yine endovasküler yöntemler ile tedavi edilebileceği
uygulayıcıların bilgisine sunulmuştur.
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Sonuç olarak yüzeyel femoral arterde perkütan
translüminal anjiyoplasti ve gerekli olgularda stentleme
işleminin teknik başarı oranları yüksek ve komplikasyon
oranları düşük olup gelişen malzeme kalitesi ve
yaklaşım teknikleri ile endovasküler yöntemler ile
tedavi edilebilen hasta sayısı daha da artacaktır.
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Lipopolisakkarit (LPS) tarafından oluşturulan endotokseminin patofizyolojik mekanizmalarının anlaşılmasında ve tedavisinde pek çok strateji geliştirilmesine rağmen, hala yoğun bakım ünitelerinin büyük bir problemidir. Bu çalışmada, endotoksik şok üzerine Apilarnilin koruyucu bir etkisi olup olmadığının, testis dokusunda
histopatolojik değerlendirme ve DNA yapısındaki değişimler ortaya konularak belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma için 64 adet Sprague-Dawley cinsi yetişkin erkek sıçan rastgele seçilerek 8 eşit gruba ayrılmıştır.
Testis dokusunda rutin hematoksilen eozin boyaması ile histopatolojik değerlendirme yapılmış, komet testi
ile DNA yapısındaki değişiklikler, 6. saatin sonunda kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Histolojik değerlendirme sonucunda artan dozlarda apilarnil uygulanan gruplardan alınan testislere ait kesitlerde kontrol grubu
ile benzer şekilde histolojik yapı gösterdiği gözlenirken, LPS ve artan dozlarda apilarnil uygulanan gruplara
ait testis dokusunda artan dozla birlikte lümendeki sperm miktarının arttığı görülmektedir. Buna ek olarak,
LPS grubu ile karşılaştırıldığında bu gruplara ait seminifer tübüllerdeki hücreler arası bağlantı yerlerinde
daha az ayrılmaların olduğu görülmektedir. DNA yapısındaki değişimler değerlendirildiğinde; LPS, uygulanan
grupta kuyruk DNA yüzdesinde, kuyruk uzunluğunda ve kuyruk momentinde istatistiksel olarak artışa neden
olmuştur. LPS+Apilarnil'in verilmesi DNA hasarında azalmaya neden olmuştur. Apilarnil’in artan dozları DNA
yüzdesi ve kuyruk uzunluğunda istatistiksel olarak azalmaya neden olmuştur. Sonuç olarak, apilarnil artan
dozlarda uygulanmasının, LPS'nin neden olduğu testiküler hasarı azaltığını ve bu etkinin de apilarnilin antioksidan kapasitesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: LPS; Apilarnil; DNA; komet analizi

ABSTRACT
Although many strategies have been developed in the understanding and treatment of the pathophysiological
mechanisms of endotexemia by lipopolysaccharide (LPS), it is still a major problem of intensive care units. In
this study, we aimed to determine whether apilarnil has a protective effect on endotoxic shock by revealing
histopathological evaluation and changes in DNA structure in testes tissue. For study, 64 Sprague-Dawley
type adult male rats were randomly assigned to 8 equal groups. Histopathological evaluation was performed
by routine hematoxylin eosin staining in testis tissue and changes in DNA structure were compared with
the control group at the end of the 6th hour. As a result of histological evaluation, it was observed that
sections of testis taken from increasing groups of apilarnil groups showed similar histological structure
with the control group, and the amount of sperm in the lumen increased with increasing dose of testis
tissue belonging to groups treated with apilarnil. In addition, there is less separation in the intercellular
junction sites in the seminiferous tubules of these groups compared to the LPS group. When the changes
in DNA structure were evaluated, LPS caused a statistically significant increase in tail DNA percentage, tail
length and tail moment in the applied group. The administration of LPS+Apilarnil caused a decrease in DNA
damage. Increased doses of apilarnil resulted a statistically significant reduction in DNA percentage and tail
length. Increased doses of apilarnil resulted in a statistically significant reduction in DNA percentage and tail
length. In conclusion, we think that apilarnil application of the increased doses decreases testicular damage
caused by LPS and this effect is due to apilarnil antioxidant capacity.
Keywords: LPS; Apilarnil; DNA; commet assay
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GİRİŞ
Testiste Leydig hücreleri, Sertoli hücreleri, spermatojenik hücreler ve makrofajlar gibi pek çok hücre bulunmaktadır [1]. Sistemik veya lokal enfeksiyon ve kronik
inflamasyon, testis spermatogenezini bozabilir [2].
Mikrobiyal enfeksiyonlar, lokalize veya sistemik olarak,
geçişli veya kalıcı olabilen erkek kısırlığına yol açabilir.
Bununla birlikte, bu tür enfeksiyonların erkek üreme
sistemini olumsuz etkilediği bilinmekle birlikte kesin
mekanizmalar hala tam olarak anlaşılamamıştır [3, 4].
Sistemik olduğu kadar lokalize olan mikrobiyal enfeksiyonlar da geçici veya kalıcı olabilen erkek kısırlığına
neden olabilir [5]. LPS, Gram negatif bakterilerde hücre
duvarlarının toksik bir bileşenidir ve iyi bilinen bir bakteriyel enfeksiyon modeli oluşturmak için yaygın olarak
kullanılır [6, 7]. Enfeksiyonla ilişkili iltihaplanma, testis
steroidojenezini engellemek ve spermatogenezi bozmak için bakteriyel LPS uygulanmasıyla in vivo olarak
çalışmalar yapılmaktadır [7, 8]. Aslında birçok çalışma
LPS'nin sitokinler de dahil olmak üzere enflamatuar
aracı ekspresyonu için sinyal başlattığını göstermiştir
[9]. İnsanlar enfeksiyon, gastrointestinal rahatsızlık ve
alkol alımıyla sürekli düşük LPS seviyelerine maruz kalırlar [10]. Yüksek dozlarda, LPS septik şoka neden olur,
ancak düşük dozlarda iyi tanımlanmış bir enflamatuar
duruma da yol açar [11].
ROS, iltihaplanma dahil birçok patolojinin merkezindedir, enfeksiyon, alkol toksisitesi ve kriptorşidizm [12]
ve çeşitli patolojik durumlarda testis hasarına aracılık
ettiği bilinmektedir [13, 14]. Erkek üreme sistemini etkileyen bir diğer önemli faktör oksidatif strestir [11].
Germ hücreleri serbest radikal üreten fagositik Sertoli
hücreleri ile yakın ilişkilerinden dolayı oksidatif strese
karşı oldukça hassastır [15]. Ayrıca, germ hücrelerinin
plazma zarındaki alışılmadık derecede yüksek çoklu
doymamış yağ asiti konsantrasyonu onları serbest radikal oksidasyonuna karşı savunmasız hale getirir [16].
Reaktif oksijen/azot türlerinin (ROS/RNS) aracılık ettiği oksidatif stres, LPS'nin patogenezinde rol oynar [7].
LPS, nitrik oksit ve prostaglandin oluşumunu hızlandırır. Lipid peroksitlerde artış, sıçan testisinin hücre organellerinin işlevsel bütünlüğünde bozulmaya neden olabilir [2]. Önceki çalışmalar LPS kaynaklı oksidatif stresin
Sertoli hücrelerinin işlev bozukluğuna dahil olan olası
biyokimyasal mekanizmalardan biri olarak kabul edildi-
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ğini göstermiştir [11]. Normal fizyolojik koşullar altında, testis subselüler kompartmanlarında serbest radikaller üretilir. Bununla birlikte, Sertoli hücrelerindeki
bu denge, prooksidant-antioksidan dengeyi bozan ve
Sertoli hücre fonksiyon bozukluğuna yol açan LPS gibi
kimyasallar tarafından kolayca bozulabilir [2].
Sertoli hücreleri önemli testis hücreleridir ve
spermatogenezde çok önemli bir rol oynarlar ve ayrıca
seminifer tübüllerde önemli enfeksiyon savunma
hücreleridir. Mikrop hücrelerini otoantijenlerden ve
istilacı patojenlerden korurlar [17, 18]. Sertoli hücregerm hücre ilişkisinin sitotoksik ajanlar, hastalık veya
kültür koşulları (örneğin, aşılamada oksidatif stres) ile
bozulması genellikle spermatogenezi engeller [18].
Apilarnil biyolojik yönden aktif olan birçok bileşiği
içeriğinde bulunduran bir arı üründür. Bu çalışma,
LPS'nin erkek sıçanların testis dokusundaki
histolojik değişikliklerle birlikte testis hücre DNA’sı
üzerindeki etkilerini ve LPS kaynaklı testiküler
toksisiteyi iyileştirmede apilarnilin rolünü araştırmayı
amaçlamaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Kimyasallar
Apilarnil, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesinde
üretilmiştir. Çalışma için Erciyes Üniversitesi Hayvan
Deneyleri Yerel Etik Kurulundan onay alınarak
gerçekleştirilmiştir (Etik kurul onay no: 18/063).
Hayvanlar, Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya
Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM)’nde
barındırılmış, kafesler içinde tutulan sıçanların günün
normal düzeninde 21 0C ve 12 saatlik aydınlık/
karanlık ortamında su ve besin ihtiyaçları sağlanmıştır.
Deney sonrasında elde edilen testis dokuları için
deneysel çalışmalar Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp
Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim dalı ve Biyoloji
Bölümü laboratuvarında yapılmıştır. Lipopolisakarit
(Escherichia coli LPS, serotip 0127: B8; Sigma Aldrich)
tarafından sağlanmıştır. Sıçanlara uygulanacak LPS ve
apilarnilin dozları literatüre uygun olarak seçilmiştir
[19-21]. Sıçanlarda apilarnilin biyolojik aktiviteleri
ile ilgili araştırma sayısı kısıtlı olduğundan bu çalışma
aynı zamanda faydalı doz belirleme çalışması olacaktır
ve doz aralığı geniş tutulmuştur. Bununla birlikte doz

147

DOĞANYİĞİT ve ark.
Testis Toksisitesi

aralığı diğer hayvan gruplarında yapılan çalışmalarda
önerilen dozları da içine alacak şekilde ayarlanmıştır
[20, 21].
Hayvanlar ve deney protokolleri
Çalışma için 64 adet Sprague-Dawley cinsi yetişkin
erkek sıçan rastgele olmak üzere 8 eşit gruba ayrılmıştır.
Grup 1: (kontrol grubu): Sadece serum fizyolojik (SF)
(% 0,9 NaCl) 1 ml i.p. yolla uygulanan grup, Grup 2:
LPS :30 mg/kg/bw doz 1 ml intraperitonal olarak
uygulanacak grup [19] Grup 3: 2 mg/kg apilarnil 1 ml
oral gavaj yoluyla uygulanan grup (10 gün boyunca her
gün), Grup 4: 4 mg/kg apilarnil 1 ml oral gavaj yoluyla
uygulanacak grup (10 gün boyunca her gün), Grup 5: 8
mg/kg apilarnil 1 ml oral gavaj yoluyla uygulanan grup
(10 gün boyunca her gün), Grup 6: 2 mg/kg apilarnil 1
ml oral gavaj yoluyla uygulandıktan 60 dak. sonra LPS
(30 mg/kg/bw) grup, Grup 7: 4 mg/kg apilarnil 1 ml oral
gavaj yoluyla uygulandıktan 60 dak. sonra LPS (30 mg/
kg/bw) grup, Grup 8: 8 mg/kg apilarnil 1 ml oral gavaj
yoluyla uygulandıktan 60 dak. sonra LPS (30mg/kg/bw)
grup (n:8). Altı saatlik uygulamadan sonra, ketamin
ksilazin anestezisi altında sıçanlar sakrifiye edildi. Testis
dokusunun bir kısmı histolojik değerlendirme için
formaldehit solüsyonu içerisine, bir kısmı da fluoresans
mikroskobi (Komet Testi) incelemeleri için alındı.
Komet testi ile DNA yapısının değerlendirilmesi
Dokular, bir neşter ile 1 g ince dilimler halinde
bölünmüştür. 5 ml soğuk fosfat tamponu behere
aktarıldı ve +40C’de 16.000 rpm’de 3 dakika boyunca
homojenize edildi. +40C’de 2000 rpm’de 10 dakika
boyunca santrifüj edildi. Slaytlar, ince bir agaroz
jeli (%0,5) (normal melting point agarose (NMA),
Sigma-A9539, USA) ile kaplandı ve hücrelerin daha
iyi tutulması için gece boyunca donduruldu (+4 ° C).
Süpernatan, hücre süspansiyonu olarak kullanıldı.
Hücre süspansiyonu, 100 ml düşük erime noktalı agaroz
(low melting point agarose (LMPA), SigmaA9414,
USA) (Fosfat Tamponlu Tuz Solüsyonunda %0,8) ile
karıştırıldı. Bu karışımın 100 ul'si lamelle kapatıldı,
böylece kaplanmış lamların üzerine hava kabarcıkları
olmadan yayıldı. Hücre süspansiyonu, donma amacıyla
buzdolabında 20 dakika bekletildi. Lamel daha sonra
slaytlardan dikkatlice ayrıldı. Kaplanan slaytlar, 2-9
dakika boyunca lizis tamponuna yerleştirildi. (pH:
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8.4, %2,5 SDS, 0.045M TBE). Buradan çıkan slaytlar
2 dakikalık bir elektroforez çözeltisine yerleştirildi.
25 V’da 4 dk süreyle elektroforeze tutuldu. Lamlar,
çıkarılan lamlar nötralizasyonu sağlamak amacıyla
soğuk metonele alındı ve 2-5 dk bekletildi ardından 20
μg/ml etidyum bromid çözeltisi ile boyandı. Boyama
işleminden sonra preparatlar floresan mikroskop (BS
200 Prop, floresanlı) altında incelendi ve 40x büyütme
ile görüntüleri elde edildi. Görüntü analiz sistemi için
BAB Görüntüleme ve Analiz programı kullanılarak
değerlendirmeler yapıldı [22].
Histolojik Değerlendirme
Alınan testisler Formaldehit içine konduktan sonra
dokunun büyüklüğüne paralel olacak şekilde 2 gün
fikse edildi. Fiksasyon sonrası bir gece akar suda
bekletildi. Ardından rutin histolojik doku takip metodu
ile testisler parafin bloklara gömüldü. Bu bloklardan
5µm kalınlığında kesitler histokimyasal boyama için
normal lam üzerine alındı. Alınan örnekler deparafinize
edildikten sonra histokimyasal olarak Hematoksilen
Eozin ile boyandı. Histokimyasal olarak dokular Olympus
BX53 marka ışık mikroskobu altında değerlendirildi.
Veri analizi
Bu çalışmada kullanılan istatistiksel veriler, SPSS 11.0
(SPSS Inc, USA) paket programında tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) ve Tukey testi ile değerlendirildi.
P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

SONUÇLAR
Komet Analizi
Sadece apilarnil uygulanan sıçanların testis hücrelerinin
DNA kuyruk yüzdesi, kuyruk uzunluğu ve kuyruk
momenti 6 saat sonra kontrol grubu ile karşılaştırıldı. 2,
4 ve 8 mg/kg bw Apilarnil uygulanan gruplarda kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak değişiklik olmamıştır.
(Şekil 1 ve Tablo 1).

Bozok Tıp Derg 2019;9(2):146-154
Bozok Med J 2019;9(2):146-154

DOĞANYİĞİT ve ark.
Testis Toksisitesi

Şekil 1. LPS ve artan dozlarda apilarnil uygulanan sıçanların testis hücrelerinde DNA hasarı. (A)
Kontrol ve apilarnil-uygulanan grup, (B) LPS-uygulanan grup, (C) LPS+2 mg/kg apilarnil-uygulanan
grup, (D) LPS+4 mg/kg apilarnil-uygulanan grup, (E) LPS+8 mg/kg apilarnil-uygulanan grup.
Tablo 1. Farklı kimyasallara maruz bırakılan testis hücrelerinin Kuyruk DNA%, Kuyruk Uzunluğu ve
Kuyruk momenti değerleri
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LPS+Apilarnil (2, 4 ve 8 mg/kg bw) uygulanan grup,
DNA hasarı için LPS uygulanan grupla karşılaştırılmıştır.
LPS uygulanan grupta; DNA kuyruk yüzdesi, kuyruk
uzunluğu ve kuyruk momenti seviyesinin kontrol
grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek
olduğu görülmüştür. LPS + 2 mg/kg, LPS + 4 mg/kg,
LPS + 8 mg/kg Apilarnil uygulanan grup LPS-uygulanan
grupla karşılaştırıldığında DNA kuyruk yüzdesinde,
kuyruk uzunluğunda ve kuyruk momentinde azalma
sağlamıştır (Şekil 1 ve Tablo 1).
Histokimyasal Bulgular
Formaldehit solüsyonu ile tespit edilen ve parafin doku
takibi sonrası testis örneklerinden alınan kesitlerin
hematoksilen eozin ile boyanarak ışık mikroskop
altında değerlendirilmesinde (Şekil 2);
Normal bir yapı gösteren kontrol grubuna (Grup 1)
ait testis dokusunda (a,b); sıkı bağ doku karakterinde
tunika albuginea, kapsülden içerilere uzanan
septalar ile ayrılmış testis lobülleri içerisinde yer
alan seminifer tübüller ve interstisyal alanlarda kan
ve lenf damarından zengin gevşek bağ doku yapısı
ve Leydig hücreleri normal görülmektedir. Seminifer
tübüllerde bazal membran üzerine oturmuş koyu
ve açık spermatogonyumlar, primer spermatositler
ve tübüllerin merkezine doğru yuvarlak ve uzayan
spermatidler görülmektedir. LPS grubuna (Grup 2) ait
testislerde (c,d); çoğu seminifer tübülde dejenerasyon,
spermatogenik hücre serisinde bozulmalar ve hücreler
arası bağlantı yerlerinde ayrılmalar görülmektedir.
Bazı seminifer tübüllerde bazal ve adluminal
kompartmanlarda ayrılmanın olduğu görülmektedir.
Artan dozlarda apilarnil uygulanan gruplardan alınan
testislere ait kesitlerin (Grup 3,4 ve 5) kontrol grubu ile
benzer şekilde histolojik yapı gösterdiği görülmektedir.
LPS ve artan dozlarda apilarnil uygulanan gruplara ait
testis dokusunda artan dozla birlikte lümendeki sperm
miktarının arttığı görülmektedir. Buna ek olarak, LPS
grubu ile karşılaştırıldığında bu gruplara ait seminifer
tübüllerdeki hücreler arası bağlantı yerlerinde daha az
ayrılmaların olduğu görülmektedir (Şekil 2).
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Şekil 2. Kontrol (Grup 1), LPS (Grup 2), apilarnil uygulanan
gruplar (Grup 3,4 ve 5), LPS ve artan dozlarda apilarnil uygulanan (Grup 6,7 ve 8) sıçanların testis dokularından alınan
kesit görüntüleri, 20X büyütme bar = 50µm, 40X büyütme
bar = 20Xm, H&E.
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TARTIŞMA
Sepsis patofizyolojisinde yer alan önemli olayların
başında yangı ve koagülasyonun başlaması gelir [23].
Yangı ve koagülasyon olayları bir kez başladığında
birbirleri ile etkileşerek konakçının sepsise karşı olan
yanıtını güçlendirirler; örneğin, yangının gelişmesine
neden olan mediyatörler, dolaşımda bulunan monositlerin, doku makrofajlarının, nötrofillerin ve endotel
hücrelerinin yüzeyinde bulunan doku faktörünün ekspresyonunu indükleyerek koagülasyon olayını artırabilmektedirler [24, 25]. Yangının başlaması ile birlikte
sitokinler, kemokinler, adhezyon molekülleri, reaktif
oksijen ve nitrojen türleri gibi mediyatörlerin aşırı ve
kontrolsüz bir biçimde oluşumunun artması sepsisin
patofizyolojisine katkıda bulunmaktadır [26].
Endotoksin gram negatif bakterilerin hücre duvarının
bir parçasını oluşturur ve canlı dokuya girdikten sonra
akut bir yangı başlatılmasından sorumludur [27]. Gram
negatif bakteri hücre duvarı; içte peptidoglikan tabaka,
dışta lipopolisakkaridler, proteinler ve fosfolipitlerden
oluşur. Lipopolisakkarid tabakada bulunan endotoksin
molekülü, hücre membranında kaldığı sürece inaktiftir.
Hücrenin hızlı büyümesi veya hücre yıkımı sırasında
açığa çıkan endotoksin sepsis/endotoksemide olaylar
dizisini başlatan anahtar moleküldür [28]. Bu çalışmada,
E. coli'nin O55: B5 serotipi LPS olarak kullanılmış ve
30 mg/kg b.w. LPS + 2 mg/kg apilarnil, LPS + 4 mg/
kg apilarnil ve LPS + 8 mg/kg Apilarnil uygulanarak
histolojik yapı ve DNA yapısı, altı saat sonunda sıçan
testisinde değerlendirilmiştir.
Hidrojen peroksit (H2O2), süperoksit anyon ve/
veya hidroksil radikal (OH.) gibi reaktif oksijen türleri
(ROS), iltihaplanma, enfeksiyon, alkol toksisitesi ve
kriptorşidizm de dahil olmak üzere bir dizi patolojide
etkendir ve çeşitli durumlarda testis hasarına aracılık
ettiği bilinmektedir [29]. Reaktif maddeler çok güçlü
oksidanlardır ve solunum sırasında herhangi bir canlı
hücrede fizyolojik olarak üretilirler [29]. Yağlara,
proteinlere ve DNA'ya zarar verebilirler. Oksidatif stres
ayrıca, kusurlu sperm oluşumu, fonksiyonu, sperm
sayısı profili ve erkek kısırlığının etiyolojisinde de
önemli bir role sahiptir [30]. Üreme hücreleri, yakın
ilişkilerinden dolayı oksidatif strese karşı oldukça
hassastır. Sıçan testis Sertoli hücrelerinde yapılan
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önceki çalışmalar LPS uygulanmasından sonra H2O2
üretiminde artış olduğunu göstermiştir [2]. Reddy ve
arkadaşlarının [5] yaptığı çalışmada, sıçanlarda LPS' nin
indüklediği sistemik enflamasyonun, muhtemelen test
edilmiş lipid peroksit jenerasyonlarının ve bozulmuş
antioksidan savunmaların bir sonucu olarak testiste
ROS oluşumu ile sonuçlandığı gösterilmiştir. Aly ve
arkadaşları da [11] yaptıkları başka bir çalışma ile
LPS kaynaklı oksidatif stresin testiküler mitokondride
fonksiyonel hasarlara yol açtığını göstermiş ve
bu hasarın Likopen ön uygulması ile belirgin bir
normalleşme sağladığını ortaya koymuşlardır. LPS'nin
testis toksisitesine neden olduğu kesin mekanizma
açıklığa kavuşturulmalıdır, ancak önceki çalışmalarda
oksidatif stresin erkek üreme yetmezliğini anlamada
önemli bir faktör olduğunu öne sürmektedir [5]. Aly
ve arkadaşları yaptıkları bir çalışma ile LPS kaynaklı
oksidatif stresin Sertoli hücrelerinin bozulmuş işlevinde
rol oynayan olası biyokimyasal mekanizmalardan biri
olarak kabul edildiğini göstermiştir [31]. Sadasivam
ve arkadaşları da [32] LPS maruziyetinin, beyin ve
testiste ROS seviyelerinde görülen artış ile kanıtlandığı
gibi belirgin bir oksidatif etkiye sahip olduğunu
göstermektedir. Bütün bu çalışmaların sonuçları
bozulmuş steroidojenez ve spermatogenezden sorumlu
olabileceğine işaret etmektedir. Yerel / sistemik patojen
enfeksiyonlarıyla ilişkili erkek kısırlığından da benzer
mekanizmalar sorumlu olabilir [32].
Mohamed ve arkadaşları [33] da, Arı poleni ve hurma
poleninin streptozotosinin neden olduğu diyabetik
Wistar sıçanlarda glisemik durum ve erkek cinsel
işlev bozuklukları üzerindeki iyileştirici etkileri ile ilgili
çalışmada Streptozotosin (STZ)'nin neden olduğu
diyabet, bozulmuş testis ve pankreas histolojik mimarisi
ve bütünlüğüne paralel olarak kan glukoz seviyelerini
ve testiküler nitrik oksit (NO) ve malondialdehit (MDA)
seviyelerini anlamlı şekilde arttırdığını göstermiştir.
Yapılan çalışma diyabetik sıçan testislerinde ortaya
çıkan olumsuz tablonun, arı poleni ve / veya hurma
poleni süspansiyonlarının oral olarak verilmesiyle
belirgin şekilde düzeldiğini ve testis anormalliklerinde
belirgin bir onarım olduğunu ortaya koymuştur.
Erkek üreme fonksiyonu için bazal reaktif oksijen
türlerinin (ROS) oluşturulması esastır, oysa yüksek
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ROS seviyeleri düşük kaliteli sperm ve erkek kısırlığına
bağlanabilir. İçinde hasara neden olduğu bilinen
antioksidanların sayısı artmaktadır ve bu aktiviteye
sahip olabilecek doğal ürünleri araştırmak ilgi çekici
olacaktır. Sonuçlar, daha yüksek sperm üretimi ve
epididim başlangıç segmentinin daha yüksek epitel
yüksekliği olduğunu ve tedavi edilen hayvanlarda
oksidatif stresin indüklenmediğini göstermiştir
[34]. Rizk ve arkadaşları [35] propolis ekstraktının
Doxorubisin (Dox) kaynaklı testiküler yaralanma
üzerindeki koruyucu etkisini araştırmayı amaçladıkları
çalışmanın sonucunda Propolis özünün, testisleri
antikanser potansiyelini azaltmadan Dox kaynaklı
toksisiteden koruyabildiğini göstermiştir. Gulhan [36],
L-NAME'nin neden olduğu hipertansif sıçanlarda
propolis ve polen ile regülasyonun üreme fonksiyonu,
iltihaplanmanın baskılanması ve toplam oksidatif
durumun azaltılması, tedavi edilen sıçanlarda toplam
antioksidan savunma mekanizmalarının arttırılması ile
ilgili olduğu sonucuna varmıştır. Collodel ve arkadaşları
[37], bakteri lipopolisakkarit (LPS) uygulamasını takiben
çikolata ve propolis ile zenginleştirilmiş diyetlerin tavşan
spermatogenezi, sperm motilitesi ve ultrastrüktür
üzerine etkilerini değerlendirdikleri çalışmanın
sonucunda, çikolata ve propolis bakımından zengin
bir diyet, LPS uygulamasının ardından tavşanlarının
spermatogenetik süreci üzerinde koruyucu bir etki
göstermiştir.
Apilarnil konusunda çalışmalarda ise; Bolatovna ve
ark. [38] 9 ve 10 günlük erkek kuluçkayı toplayarak
homojenize etmiş ve 70 oC alkolde stabilize etmişlerdir.
Kimyasal analiz neticesinde eşey hormonlarını içeren
çok sayıda aktif bileşik tespit edilmiştir. Genç domuzlara
parenteral enjeksiyonunun seminal salgı bezleri
ağırlığını %20,1-21.9, epididimisi %21,8-25.8 artırırken
domuzların seksüel disfonksiyon parametrelerini %83,3
oranında iyileştirmiştir. Ayrıca kalitatif ve kantitatif
semen üretkenliğini iyileştirmiş; ejakülat hacmi
%54,3; germ hücre yoğunluğu %27,1 ve yaşama oranı
%51,2 ve mobilitesi %14,2 iyileşmiştir. Hasar görmüş
spermatozoa akrozomları 2.1 kez azalmış fertilite %76,4
artmıştır [38]. Meda ve ark. [39] tarafından, apilarnil
(erkek larva özütü) in Güney Afrika’da (Burkina Faso)
gastrointestinal hastalıklar, solunum yolu hastalıkları,
vertigo, oftalmik hastalıklar, diş ağrısı, kas yorgunluğu,
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yara, yanık ve sırt ağrıları ve cilt temizleyici bir ajan
olarak kullanımının yanında özellikle erkek kısırlığında
başarıyla kullanıldığı bildirilmektedir [39]. Altan ve ark.
[20]’nın yaptığı çalışma da, erkek ve dişi civcivlere (28-55
günlük) prepubertal periyot boyunca düşük ve yüksek
dozda ( 2.5 g/bireyler, 7.5 g/ bireyler) apilarnil verilmiş
gelişme performansı, testiküler ağırlık, sekonder
eşey karakterleri, kan lipidleri ve testosteron seviyesi
analiz edilmiştir [20]. Apilarnil uygulaması erkek ve
dişi civcivlerde gelişme performansı üzerine pozitif bir
etki göstermemiştir. Buna karşın, biyokimyasal açıdan
kan glikozu ve kolesterolü düşürmüştür. Çalışmada;
testiküler ağırlık ve testosteron seviyesindeki artışın
erken aşamalarda eşeysel olgunlaşmayı stimüle ettiği
sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, ikincil eşeysel
karakterlerdeki stimulasyon dişilerde gözlenmemiştir.
Benzer şekilde; Yücel ve ark. [40]’nın 21 günlük erkek
tavuklarda yaptığı araştırmada da erkek arı larvasının
androjenik etki gösterdiği belirlenmiştir [40]. Yaptığımız
çalışmada da LPS ile oluşturulan endotoksik şok modeli
üzerine artan dozlarda apilarnilin hem histolojik hem de
DNA düzeyinde iyileştirici etkileri olduğu gözlenmiştir.
Ancak apilarnil ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar sınırlı
olup halen başlangıç aşamasındadır.
Reaktif oksijen türleri (ROS) ve dokulardaki
serbest radikaller, DNA gibi biyolojik olarak önemli
materyallere zarar verebilir. Serbest radikaller, dış
atom orbitallerinde bir veya daha fazla eşleştirilmemiş
elektron içeren yüksek enerjili, kararsız bileşiklerdir.
Eşleşmemiş elektron serbest radikallere karşı büyük
bir reaktivite verir [41]. Bu serbest radikaller DNA ile
reaksiyona girebilir ve şeker parçalarından hidrojen
atomlarının kaybına veya eklenmesine neden olabilir.
Özellikle, pirimidin C4-C5 çift bağı hidroksil radikalinin
saldırılarına karşı çok hassastır. ROS kaynaklı DNA hasarı;
pürin, pirimidin veya deoksiriboz modifikasyonları ve
DNA çapraz bağlanma sonucunda tek veya çift sarmallı
DNA hasarına neden olur [42]. Bu çalışmada, DNA
kuyruk yüzdesinde, kuyruk uzunluğunda ve kuyruk
momentinde, LPS uygulanan gruptaki sıçanların DNA
hasarı oranının daha yüksek olduğu, artan dozlarda
LPS+Apilarnil uygulanan grup LPS uygulanan gruba
göre testis dokusunda koruyucu etkiye sahip olduğu
görülmüştür.
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Sonuç olarak, LPS' ye maruz bırakılan sıçanların testis
dokularında hem histopatolojik olarak hem de DNA’da
yapısal değişiklikler gözlenmiştir. Ancak, apilarnilin
artan dozları, LPS'nin neden olduğu testis doku
hasarını, toksisitesini ve testiküler dokularda oksidatif
stresi azaltarak DNA üzerinde hasarı azaltmıştır.
Bu sonucun apilarnilin antioksidan özelliğinden
kaynaklığını düşünmekteyiz. Endotoksin kaynaklı
testis disfonksiyonu mekanizmalarının anlaşılması,
enfeksiyonla ilgili erkek kısırlığına ışık tutabilir. Bu
nedenle bu konuda daha fazla bilimsel çalışma
yapılmasına ihtiyaç vardır.
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Amaç: Bölümümüze gastroözefagial reflü hastalığı şüphesiyle gastroözefagial reflü sintigrafisi (GERS) için
refere edilmiş infantlarda ve çocuklarda gastroözefagial reflü varlığının yanı sıra ilk reflü zamanı, reflü episodu sayısı, reflü indeksi (RI), gastrik boşalma yüzdesi, ve gastrik boşalma yarı zamanını retrospektif olarak
değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntemler: 2007-2019 Yılları arasında GERS çekilmiş infantların ve çocukların verileri tekrar değerlendirildi. Tüm hastalarin dinamik GERS görüntüleri öncelikle vizüel olarak değerlendirildi. Sonrasında özefagus, mide ve gastrointestinal sistem dışı alanlara çizilen belli alanların, alınan tüm görüntüler üzerine
eklenmesi ile zaman-radyoaktivite değişim grafikleri oluşturuldu (Figür 1). Elde edilen veriler istatistiksel
olarak değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 208 çocuk hastanın %38.5’i reflü pozitif (80/208) olarak değerlendirildi. Hastalar reflü
episodu sayısına göre sınıflandırıldılar. Reflü sınıfı ile gastrik boşalma yarı zamanı arasında pozitif korelasyon (p<0.001, r= 0.274) ve reflü sınıfı ile gastrik boşalma yüzdesi arasında negatif korelasyon (p<0.001, r=
-0.259) bulundu. İlk reflü zamanları arasında veya RI’leri arasında gruplar arası farklılık saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: Çalışmamızda her iki grupta da fazla sayıda reflüsü olan hastalarda gastrik boşalma yarı zamanının uzadığını ve gastrik boşalma yüzdesinin de azaldığını saptadık. Ancak, gruplar arası gastrik boşalma
yarı zamanları veya gastrik boşalma yüzdeleri arası farklılık saptanmadı. Buna bağlı olarak, yaş gruplardan
bağımsız olarak, GERS değerlendirmesi yapılırken vizüel değerlendirmenin yanı sıra gastrik boşalma yarı
zamanının ve gastrik boşalma yüzdesinin kantifikasyonun tanıya katkıda bulunmayı sağlar.
Anahtar Kelimeler: Gaströzefageal Reflü Sintigrafisi; Gastroözefagial Reflü Hastalığı; Gastrik Boşalma
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Aim: Our goal was to evaluate the gastric emptying time in either reflux positive and negative children; and
also the first reflux time, the number of reflux episodes in scintigraphy, reflux index (RI), and gastric emptying
half time for liquids in infants and in children who were referred to our department for gastroesophageal
reflux scintigraphy (GERS) with suspicion of gastroesophageal reflux disease (GERD).
Material and Methods: Dynamic GERS images were first evaluated visually and then regions of interests
(ROI) were drawn on esophagus, stomach and background. Time-activity curves were generated and
obtained values were statistically evaluated.
Results: Among 208 patients 38.5 % of the patients were reflux positive (80/208). There was a positive
correlation between degree of reflux and gastric emptying half‐time (p<0.001, r= 0.274) and there was
a negative correlation between the degree of reflux and the gastric emptying percentages (p<0.001, r=
-0.259). There were no significant differences between first reflux time and the reflux grades of patients
and also there were no significant differences between RI and reflux grades of patients (p>0.05).
Conclusion: Our results show, in all groups, patients with a high number of reflux episodes have longer
gastric emptying half‐time with lower gastric emptying percentages. However, between groups, no
significant difference was found in terms of gastric emptying percentage or gastric emptying half‐time.
Consequently, independently of age groups, quantitative analysis of GERS should include both the visual
analysis of the reflux and also the quantification of gastric emptying half time, gastric emptying percentage
which may contribute diagnosis.
Keywords: Gastroesophageal Reflux Scintigraphy; Gastroesophageal Reflux Disease; Gastric Emptying
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Introduction
Gastroesophageal reflux (GER) is the passage of
gastric contents into the esophagus, which is usually
physiological and common in childhood. However,
gastroesophageal reflux disease (GERD) is less
common which may cause serious symptoms and/or
complications, warranting medical management and
diagnostic evaluation.
The aetiology of GERD is usually multifactorial. Although
the low pressure of lower esophageal sphincter
(LES), the frequency of transient LES relaxation,
deterioration of esophageal clearance and damage
to the esophageal mucosal barrier play an essential
role in the gastroesophageal reflux pathogenesis, the
impairment of functional and defence mechanisms of
esophagus also have an impact.
Clinically the symptoms may be either related with
gastrointestinal system, or respiratory system. The
diagnosis of GERD can rely on various tests such as
24-h esophageal pH monitoring (pHM), multichannel
esophageal intraluminal impedance testing (MII),
combined MII and pHM (MII-pHM), gastroesophageal
reflux scintigraphy (GERS), upper gastrointestinal
barium contrast radiography, esophagoscopy and
biopsy, motility studies and ultrasonography. However,
particularly for the pediatric population, these tests
have advantages and limitations, and none of them can
be considered as an ideal test (1,2). The main challenge
in the diagnosis is to differentiate the physiological GER
events from GERD. In children old enough to describe
their symptoms reliably, the diagnosis of GERD can
be made clinically and it is generally not necessary to
perform diagnostic tests.
GERS is a simple, noninvasive test, which may allow
evaluation and quantification of transit through
and reflux into the esophagus (3), the aspiration,
caused by abnormal esophageal contractions and the
quantification of the rate of emptying of liquid meals
from the stomach.
GERS is known as an efficient examination for assessing
the severity of reflux particularly when quantified with
its parameters (4). Furthermore, it is an additional
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diagnostic test for the diagnosis and follow-up of GER
in infants and children, which allows quantification of
gastric emptying and detection of reflux aspiration into
the bronchial system.
However, the lack of performance methods
standardization and also the lack of standardization
of the image processing limits the widespread use of
GERS (5–7). A recent review evaluating the diagnostic
tests in children suspected of GERD, concluded that the
drawback of diagnostic accuracy and draw attention
to the urgent need of well-designed randomized
controlled trials (8).
Gastric emptying has an important role in the aetiology
of GERD if it is delayed (9). The major explanation in
the relationship between gastric emptying and GER
is concerning the gastric distention contributing
abnormal motor function of the gastric fundus. It
is estimated that approximately 50% of pediatric
patients with symptomatic GERD present with delayed
gastric emptying in the absence of mechanical
obstruction (10,11). The relationship between GER
and gastric emptying has been discussed before,
however, owing to the exact role of upper sphincter
in avoiding aspiration in children, this subject needs
further evaluation (12). Regarding that and beside the
relatively low in number of studies with GERS, we have
retrospectively evaluated our department’s pediatric
patients suspected of GERD, which have been acquired
between years 2007-2019. Our aim was to assess the
first reflux time, the number of reflux episodes, the
reflux index, and also the gastric emptying half time
and gastric emptying percentage for liquids in reflux
positive and negative patients in infants and also in
children.

Materials and Methods
Between years 2007-2019, among 208 pediatric
patients with suspected of GERD who underwent
GERS were evaluated after the approval by the ethical
committee of our hospital with file number 162019E19. Patients with any other systemic disease or patients
under medication were excluded. The patients were
further divided into 2 age groups; Group A, patients
less than 24 months old, and Group B patients greater
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than 25 months old.
All the patients acquired GERS after fasting of 4
hours. Technetium-99m tin colloid (7 microCi/kg body
weight or 0.74 megabecquerel/kg, minimum dosage
200 microCi and maximum dosage 400 microCi) was
orally administered in a mixture of thick orange juice
for patients older than 2 years or in milk or formula
for patients younger than 2 years old (20 mL/kg body
weight, maximum 200 mL). After drinking of 30 mL
of radiolabeled test liquid, the patient was given the
remaining unlabeled portion of orange juice or milk or
formula to wash out the residual oropharyngeal and
esophageal activity (13,14). Subsequently, patients
lay in the supine position under the gamma camera
for 30 min and were kept immobile with elastic straps
on legs. In total a 30 minute dynamic imaging was
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acquired in the anterior projection in 15-s frames using
a matrix size of 128 × 128 matrix with a large field-ofview gamma camera equipped with a low-energy all
purpose collimator, Siemens E. cam (Siemens Medical
Solutions, Siemens E.CAM/e.soft gamma camera,
USA). The patients were not given sedatives as GER
can be affected by these medications and the patients
with motion artifact were interpreted only by visual
assessment.
On dynamic images, a region of interest (ROI) was
drawn on esophagus and stomach on the most intense
radiotracer uptake frame and counts were obtained.
Time activity curves were derived from the ROI drawn
over the esophagus and stomach, and background was
subtracted (Figure 1).

Figure 1. a) Time activity curves of b) Regions of interests (ROI) drawn over esophagus and
background.

The retrograde activity in the esophagus displaying a
2-fold or more increment peak in the esophagus over
the baseline in the time activity curve or the presence
of radioactivity in the esophagus, more than 4% of
the total gastric activity in any frame was accepted as
a reflux episode. A reflux index (RI) was calculated as
RI = (esophagus activity at the time of reflux - basal
esophagus activity /stomach activity) × 100 formula.
According to the number of reflux episodes, a grading
score based on the Blumhagen grading system and
were as follows (15): Grade 0: no reflux; Grade 1: one
or two episodes; Grade 2: three or four episodes;

Grade 3: five or more episodes. An example of grade 3
reflux patient is presented in Figure 2.
Gastric emptying was defined as the time to reach half
the peak counts and expressed as the quantitative half
emptying time (t1/2). In a separate window new set
of stomach and background ROIs were drawn and t1/2
and gastric emptying percentage are calculated from
time activity curves (Figure 3).
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Figure 2. A grade 3 reflux positive
4-year-old male patient, in images at
15 seconds/frames. Reflux episodes
are shown with red arrows.

Figure 3. a) Gastric emptying curve derived from b) stomach and background ROI. Gastric emptying time is expressed as the
half emptying time (t1/2) determined as the time it takes to reach half the peak counts and is calculated from the gastric
emptying curve. T1/2 was 21 minutes for this case.

Statistical Analysis
Data analysis was performed using Statistical Package
for Social Sciences for Windows software (SPSS version
23.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Kolmogorov-Smirnov
test was used to examine whether the variables are
normally distributed or not. The descriptive statistics
are given as mean ± standard deviation for the
numeric variables with normal distribution and for
the numeric variables without normal distribution
as median (minimum-maximum) values. To compare
the numerical variables in groups, 2-tailed Student t
tests for unpaired samples was used in case of normal
158

distribution and Mann-Whitney U test was used in case
of abnormal distribution. To compare groups more
than 2, one-way ANOVA variance analysis was used.
When the results of One-way analysis of variance and
Kruskal-Wallis test showed a significant difference, the
post-hoc Tukey HSD or Bonferroni multiple comparison
test was used to determine the source of the difference.
In all groups, the correlation between gastric emptying
half time and gastric emptying percentage was done
with Pearson correlation test. Values of P<0.05 were
considered as statistically significant.
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Results
Among 208 pediatric patients, there was 102 female
(49.04%) and 106 male (50.96%) patients with a
mean admission age was 38.18±30.8 months, age
ranging from 3 months to 168 months. The duration
of GER symptoms was 9.8±7.9 months (range: 1-48
months; median: 8.0 months). Chronic cough, nausea,
regurgitation and vomiting were the most frequent
symptoms. Among 208 patients, 128 patients (68
female and 60 male) were reflux negative with a mean

age of 45.68 ± 32.9 months; and 80 patients (51 male
and 29 female) were reflux positive with a mean age
of 26.18 ± 22.7 months. Table 1 presented mean age,
first reflux time, number of reflux episodes and RI of all
patients according to their reflux grades.
The reflux positive patients were further graded into
3, according to number of reflux episodes. Thirty-six
patients were graded as 1, 16 patients were graded as
2 and 28 patients were graded as 3 reflux positive.

Table 1. According to reflux grades the mean age, first reflux time, number of reflux episodes and
reflux index (RI) of all patients are presented.
Grade 0
(n=128)

Grade 1
(n=36)

Grade 2
(n=16)

Grade 3
(n=28)

p value

Mean age ± SD
(months)

45.68±32.9

24.69±28.3

23.31±20.9

49.82±43.1

<0.05

First reflux time

-

466.67±248.1 562.5±179.2

503.57±325.1 >0.05

Number of reflux
episodes

-

1.86±1.3

3.13±0.3

5.21±0.5

<0.01

RI

-

2.73± 0.6

3.25±0.7

4.10±1.0

>0.05

Table 2. The quantitative mean gastric emptying half‐time (t1/2) and gastric emptying (GE) percentages of
groups depending on their reflux grades are presented.
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The patients were further divided according to 2 age
groups; Group A, patients from 3 months to 24 months
old; and Group B patients from 25 months to 168
months old. In Group A, there were 100 patients with a
mean age: 14.9 ± 6.9 months and among 100 patients,
43 of them were reflux negative, and 57 of them were
reflux positive. Among 57 reflux positive patients; 32
patients were graded as 1; 14 patients were graded as
2; 11 patients were graded as 3. In Group B, among
108 patients, 85 patients were reflux negative and 23
patients were reflux positive. Reflux positive patients
were further graded into 3 and among 23 patients,
4 patients were grade 1; 2 patients were grade 2; 17
patients were grade 3.
By processing dynamic images the quantitative
mean gastric emptying t1/2 and gastric emptying
percentages of groups depending on their reflux grades
are presented in Table 2.

caused by the difference between the reflux negative
group and the grade 3-reflux positive group (p<0.05).
In Group A, the gastric emptying percentage was 24.49
±10.8 in reflux negative patients whereas the gastric
emptying percentage was 21.3±9.6 in reflux positive
patients (p>0.05). The statistical differences between
the grades were significant (p=0.039, x=8,185). This
difference is caused by the difference between the
reflux negative group and the grade 3-reflux positive
group (p<0.05). In Group B, the gastric emptying
percentage was 28.25 ±15.5 in reflux negative patients
whereas the gastric emptying percentage was 20.39
±6.1 in reflux positive patients (p>0.05). However,
the statistical differences between the grades were
significant (p=0.02, x=9,891). We found that this
difference is caused by the difference between the
reflux negative group and the grade 3-reflux positive
group (p<0.005).

TThe gastric emptying t1/2 was 31.83± 13.0 min in
reflux negative patients whereas the gastric emptying
t1/2 was 37.39± 12.5 min in reflux positive patients.
However, the statistical differences between the reflux
grades were significant (p=0.0001, f= 7,541). This
difference is caused by the difference between the
reflux negative group and the grade 3-reflux positive
group (p<0.001). In Group A, the gastric emptying
t1/2 was 32.26±11.5 min in reflux negative patients
whereas the gastric emptying t1/2 was in reflux
positive patients 35.6 ±13.1. In Group A, the statistical
differences between the reflux grades were significant
(p=0.011, x=11,124). This difference is caused by the
difference between the reflux negative group and
the grade 3-reflux positive group (p<0.05). In Group
B, the gastric emptying t1/2 was 31.61± 13.8 min in
reflux negative patients whereas the gastric emptying
t1/2 was 40.52 ±10.4 min (p>0.05). However, the
statistical differences between the reflux grades were
significant (p=0.039, f= 2.893). This difference is
caused by the difference between the reflux negative
group and the grade 3-reflux positive group (p<0.05).
The gastric emptying percentage was 26.99 ± 14.2 in
reflux negative patients whereas the gastric emptying
percentage was 21.0±8.7 in reflux positive patients.
The statistical differences between the reflux grades
were significant (P=0.002, x=14.964). This difference is

When the two groups were compared, we found no
significant difference between gastric emptying t1/2
or no significant difference between gastric emptying
percentages (p>0.05).
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Moreover, there were no significant differences
between the first reflux time and the reflux grades of
patients (p>0.05). And also we found no significant
difference between RI and reflux grades of patients
(p>0.05).
Furthermore, there was a positive correlation between
patients with degree of reflux and the gastric emptying
half‐time (p<0.001, r= 0.274) and there was a negative
correlation between patients with degree of reflux and
the gastric emptying percentages (p<0.001, r= -0.259).

Discussion
The diagnosis of GERD is challenging because of
the differentiation of physiological GER form GERD.
Though severe reflux symptoms may be present by the
age of 2 months, usually it has a benign course with a
self-limiting condition, which improves with advancing
gestational age, and about 60% of these patients
are free of symptoms by the age of 18 months (7).
However, about 30% of these patients have persistent
symptoms till they are 4 years old and 5% of them
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develop esophageal strictures, and another 5% die if
they do not have adequate treatment (7). Furthermore,
aspiration of gastric contents have been considered as
a contributory cause of many sudden infant deaths
(16). Therefore, the diagnosis is essential particularly
in persistent and complicated cases.
In our study 38.5 % of patients were reflux positive
(80/208) and 13.5 % of the total patients (28/208) and
35 % of reflux positive patients (28/80) were graded
as 3. In Group A, 57 % of patients were reflux positive
(57/100) and 11 % of this group (11/100) and 19.3 %
of reflux positive patients (11/57) were graded as 3.
In Group B, 21.3 % of patients (23/108) were reflux
positive and 15.7 % of this group (17/108) and 73.9
% of reflux positive patients (17/23) were graded as
3. Consistent with the literature (17) reflux positive
patients were common in Group A (57 %) compared to
Group B (21.3 %). In Group A, 19.2% of reflux positive
patients were graded as grade 3, however in Group B
73.9 % of reflux positive patients were graded as grade
3. We think that this difference may be because of
selection of patients in different age groups. Such as
mean age of Group A was 14.9±6.9 months consisting
of patients who can not explain the symptoms properly
whereas the mean age of Group B was 64.64±31.6
months involving patients who already have language
skills. Furthermore, in reflux positive children over
3 years old require more chronic medical treatment
compared to the majority of reflux positive children
of whom their symptoms are resolved by the age of
2 without any longer need for treatment (18) may
explain the elevated percentage of grade 3 patients in
Group B compared to Group A.
The sensitivity of GERS for GERD has been reported to
be between 75 % (19) to 100 % (20,21) whereas the
specificity of GERS is around 100 % (19) but depends
on the protocol used (22,23) and also the experience of
the expert (20,21). However, because of the relatively
low sensitivity reported in later reports (2), GERS may
be indicated when GERD symptoms are not responding
to standard therapies and other diagnoses or triggers
such as delays in gastric emptying (2,24).
Gastric scintigraphy is the standard technique for the
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assessment of gastric emptying and the routine gastric
emptying scintigraphy, can be acquired with either
solids or liquids. However, apart from showing reflux
in the esophagus, GERS may allow evaluation for both
gastroesophageal reflux and gastric emptying at the
same scan. The calculation of gastric emptying rate
is an important factor in assessing reflux disease in
children (23,25) which may contribute the diagnosis as
the delayed gastric emptying may be a risk factor for
GERD.
In our study we found that, the gastric emptying t1/2 is
significantly greater and gastric emptying percentages
are significantly lower in patients particularly with
grade 3 reflux. Similarly, according to age groups, both
groups’ gastric emptying t1/2 were significantly greater
in patients with grade 3 reflux. Likewise, the positive
correlation between patients with degree of reflux
and the gastric emptying half‐time (p<0.001, r=0.274)
and the negative correlation between patients with
degree of reflux and the gastric emptying percentages
(p<0.001, r=-0.259). Through the literature some
studies reported that there is no apparent association
between gastric emptying and reflux (26–28). However,
our results supported the results of showed that
delayed gastric emptying and severity of reflux grades
are correlated (23,25,29). Through the literature reflux
and its relationship between gastric emptying have
been discussed in several age groups. An age-related
difference in gastric emptying has been discussed in a
pediatric population over 2 years old (28). Yet, in our
study there was no significant difference between age
groups (p>0.05).
We recognize that this study has limitations. The
absence of asymptomatic control children limits our
ability to infer any clinical relevance but for ethical
reasons, we did not obtain a control study group and
we could not look for variability. However, a study
with asymptomatic and symptomatic pre-term infants,
found no difference in incidence of positive GERS
and grade of reflux (30). Another study evaluated the
variability and reproducibility of GERS in pediatric
patients with reflux and without reflux and found that
variability is low (25). On the other hand, one must
keep in mind that negative results do not mean that the
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patient does not have GERD, while one reflux episode
may represent physiological postprandial reflux.
Another limitation is due to radiation protection; the
study has not been planned as a prospective study
evaluating both the GERS and the gastric emptying
scintigraphy for liquids in all children. Furthermore,
because of the retrospective nature of the study, it
was impossible to include the complete clinical data of
the patients. Although it was not an aim, the results
of GERS were not compared with those of the gold
standard methods in this field. Such comparison has
already been discussed in the literature (31).
Our results show that in all groups, patients with the
high number of reflux episodes have longer gastric
emptying half‐time with lower gastric emptying
percentages. Consequently, independently of age
groups, the scintigraphic analysis of GERS should
include both the visual analysis of the reflux and also
the calculation of RI and the quantification of gastric
emptying half time, gastric emptying percentage,
which may contribute to the diagnosis.
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The Importance of Enriched and Fortified Foods on Health
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Geçmişte ve günümüzde halk sağlığı sorunlarının çoğunun altında doğru beslenememe yatmaktadır. Bu sorunların çözümü
için bireysel ve toplumsal önlemler alınması gerekmektedir. Toplumsal düzeyde alınan önlemler ulusal ya da uluslar arası
platformlarda farklılık gösterebilmektedir. Alınan uluslararası önlemler arasında, özellikle anne sütü ile beslenme sıklığının
artırılması örnek verilebilir. Bunu takiben, beslenme eğitimi programları, beslenme açısından riskli ve duyarlı olan gruplara
yönelik özel eğitim ve müdahale programlarının yaygınlaştırılması ile toplumda görülme sıklığı yüksek olan beslenme sorunlarının çözümü için besin zenginleştirilmesi ya da besin güçlendirilmesi uygulamaları da yer almaktadır. Besin zenginleştirme
ve güçlendirme işlemleri FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından kontrol altında uygulanmakta olup 1900’ lü yıllarda başlamıştır;
bu yıllarda ilk olarak eklenen besin öğelerinin başında iyot (tuz) ve D vitamini (süt) gelmektedir. Derlememizde, tüm dünyada
yaygın olarak uygulanan besin zenginleştirme ve güçlendirme işlemlerinin önemi ve uygulama yollarının bazı örneklerle gösterimi amaçlanmıştır.
WHO (Dünya Sağlık Örgütü), Pubmed, Sağlık Bakanlığı, gibi bilimsel sitelere ulaşılarak, “fortified”, “enriched”, “food”, ‘‘micronutrients’’, ‘‘supplement’’, ‘‘fortified bread’’, “gıda takviyeleri”, ‘‘zenginleştirilmiş gıda’’ kelimeleri ile konu hakkındaki raporlara ve bilimsel literatürlere ulaşılmıştır. Bu doğrultuda günümüzde uygulanan, sağlığa olumlu etkisi için gıdalara eklenebilecek
Destek/Katkı maddelerinin beklenen faydası ve ülkelere göre kanunla düzenlenen Destek/Katkı maddeleri tablolar halinde
hazırlanmıştır.
Bu tür uygulamalar, koruyucu hekimlik yönünden oldukça önemlidir. Böylece, önlenebilecek hastalıklar engellenerek daha
sağlıklı bir toplum yaratılmaya çalışılır. Pek çok ülkede devlet tarafından kontrol edilir ve hatta uygulama zorunluluğu vardır.
Kontrol edilmediğinde, yetersiz ilave sağlık otoritelerini yanıltabilir. Öte taraftan, gıdalarımıza yeterince katıldığı halde, toplumda hali hazırda mevcut sorun olan vitamin/mineral suiistimali ile birlikte fazla mineral/vitamin maruziyetine neden olabilir.
Alkol ve şeker gibi zararlı olabilecek maddedeler vitamin takviyesi, toplum algısını bozarak, bu ürünlerin artık zaralı olmadığı
konusunda inanç geliştirebilir. Bu derlemenin, ülkemizde besin güçlendirme ve zenginleştirme çalışmaları ile diğer ülkelerin
karşılaştırılmasına fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Güçlendirilmiş gıdalar; Zenginleştirilmiş gıdalar; Mikronütrisyen; Malnütrisyon; Takviye gıdalar.

ABSTRACT
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The underlying mechanism of many public health problems is inadequate nutrition in the past or now. For tackling the
problems, individual or public precautions should be taken. The precautions in the community at national or international
platforms can be different from each other. Indeed, increasing of breastfeeding can be an example of international precaution.
Consequently, for the aiming of solving the present nutrition problems food enrichment or food fortification can be practiced
with the education programs of feeding, wide-spreading of special education and training of vulnerable groups. Food
enrichment and food fortification applications are under the control of FDA and back dated to 1900’s; the first additives of
food were mainly iodine (salt) and vitamin D (milk) at these days.
In our review, it is aim to illustrate the importance and the way of food enrichment and food fortification applications with
some examples.
Some of scientific web pages such as WHO, PubMed, Turkish Ministry of Health has been screened and giving the key words
of fortified”, “enriched”, “food”, ‘‘micronutrients’’, ‘‘supplement’’, ‘‘fortified bread’’, “food supplements”, ‘‘enriched food’’
relevant reports and literatures have been obtained. Then, expectation of health benefits and regulations of some countries
with the supplements of food for the aiming of positive impact on health prepared on the tables.
These applications are highly important on preventive medicine. It controls by the government and also has been an obligation
in many countries. If it has not controlled, inadequate amount can falsly lead the health authorities. On the other hand, even
it has added enoughly in our foods, the abuse of vitamin/mineral which is a presently common problem can results in excess
vitamin/mineral exposures. Addition of these supplements in alcohol and candies can break the perception of community and
develop a belief as if these products are not harmful after all. We think that this review gives us an opportunity to compare
our countries food enrichment and fortification practices with the other countries.
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GİRİŞ
Geçmişte ve günümüzde halk sağlığı sorunlarının
çoğunun altında yetersiz ve dengesiz beslenme
yatmaktadır. Bu sorunların çözümü için bireysel
ve toplumsal önlemlerin alınması gerekmektedir.
Toplumsal düzeyde alınan önlemler ulusal ya da
uluslararası platformlarda farklılık gösterebilmektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde alınan uluslararası
önlemler arasında anne sütü ile beslenme sıklığının
arttırılması yer almaktadır. Bunu takiben beslenme
eğitimi programları, beslenme açısından riskli ve
duyarlı olan gruplara yönelik özel eğitim ve müdahale
programlarının yaygınlaştırılması ile toplumda görülme
sıklığı yüksek olan beslenme sorunlarının çözümü için
besin zenginleştirilmesi uygulamaları da yer almaktadır.
Besin zenginleştirme, besinde doğal olarak bulunan,
yemeği hazırlama teknikleri sırasında kaybedilen bir
veya birden fazla besin öğesinin, toplumda veya özel
bir risk grubunda, yetersizliklerin düzeltilmesi veya
önlenmesi amacıyla besine yeniden eklenmesidir (1).
Aynı zamanda besinleri sınırlı besin öğeleri yönünden
zenginleştirerek, bunların yetersiz tüketimlerinden ileri
gelen hastalıkları önlemek amacıyla yapılan bir halk
sağlığı uygulamasıdır. Besin güçlendirmesi ise besinlerde
doğal olarak bulunmayan besin öğelerinin eklenmesidir.
Besin zenginleştirme ve güçlendirme işlemleri Amerika
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kontrol altında
uygulanmakta olup 1900’ lü yıllarda başlanmıştır. Bu
yıllarda ilk olarak eklenen besin öğelerinin başında iyot
(tuz) ve D vitamini (süt) gelmektedir (2-4). Günümüzde
de gıda zenginleştirme çalışmaları en yaygın olarak
mikro besin öğesi yetersizliklerinin önlenmesine
yönelik olarak yürütülmektedir.
Dünyada her dört kişiden birisi bir mikro besin
yetersizliği ile karşı karşıyadır. Beslenme ve sağlık
sorunlarının görülme sıklığının azaltılması ile artışının
önlenmesi çabaları için Dünya Sağlık Örgütü (WHO),
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve diğer uluslararası
kuruluşlar tarafından hedefler belirlenmiştir. Bu
hedefler arasında anne, bebek ve çocukların beslenme
durumlarının iyileştirilmesi konusunda 2012 yılında
WHO 65. Dünya Sağlık Asamblesi sonucunda belirlenen
“Anne, Bebek ve Çocuk Beslenmesini İyileştirmek
için Küresel (Global) Hedefler - 2025 (Global Targets
2025 to improve maternal, infant and young child
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nutrition)” in önemli bir yeri vardır. Bu hedeflerde;
doğurganlık çağındaki kadınlarda anemide yüzde
50 ve düşük doğum ağırlığında yüzde 30 azalmanın
sağlanması; bebeklerde 6 ay sadece anne sütü
verilme oranının yüzde 50’ ye arttırılması; beş yaş altı
çocuklarda boy kısalığının yüzde 40, çocukluk çağı hafif
şişmanlık prevelansının artışının önlenmesi; çocuklarda
zayıflığın yüzde 5’in altına indirilmesi ve sürdürülmesi
öngörülmektedir. “Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millenium
Development Goals; 2000-2015)” programının
sona ermesi ile “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
(Sustainable
Development
Goals-2015-2030)”
programı başlatılmıştır. “Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri” kapsamında 17 amaç belirlenmiştir.
Sağlık için “Herkes için tüm yaşlarda sağlıklı yaşamın
sağlanması ve iyilik halinin geliştirilmesi” önerilmekte
ve “Sağlık, sürdürülebilir kalkınma politikalarının
ortasında yer almaktadır” denilmektedir. 17 amaçtan
en az 12 tanesi beslenme ile ilgilidir ve beslenmenin
rolü sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde tam orta
noktaya yerleştirilmiştir (5).
Çalışmamızda tüm dünyada yaygın olarak uygulanan
besin zenginleştirme ve güçlendirme işlemlerinin
değerlendirilmesi ve uygulama şekillerinin gösterimi
amaçlanmıştır.
Bilgiye Ulaşma Yolları: WHO raporları, bu konuda yıllara
göre bir veri tabanı oluşturan Food Fortification Initiative
grubu (http://ffinetwork.org/regional_activity/) ile
“pubmed” bilimsel makaleleri yanısıra, Türkiye Resmi
Gazete ve Sağlık Bakanlığı web sitesine ulaşılarak konu
ile ilgili veriler toplandı. Bu sitelerin arama motorlarına
“fortified”, “enriched”, “food”, ‘‘micronutrients’’,
‘‘supplement’’, ‘‘fortified bread’’, “gıda takviyeleri”,
‘‘zenginleştirilmiş gıda’’ başlıkları yazılarak, zaman
kısıtlaması yapmadan ülkelerin bu konularda yürüttüğü
beslenme politikaları ve amaçları doğrultusunda bilgi
toplandı. Bu doğrultuda günümüzde uygulanan sağlığa
olumlu etkisi için gıdalara eklenebilecek Destek/Katkı
maddeleri ve beklenen faydası Tablo 1’de, ülkelere göre
kanunla düzenlenen Destek/Katkı maddeleri Tablo 2’
de verilmiştir.

165

KAHYAOĞLU ve ark.
Zenginleştirilmiş Gıdalar

Bozok Tıp Derg 2019;9(2):164-69
Bozok Med J 2019;9(2):164-69

Tablo 1. Sağlığa olumlu etkisi için gıdalara eklenebilecek Destek/Katkı maddeleri ve beklenen
faydası. Liste başlıca destek/katkı maddelerini göstermektedir, ülkelerin düzenlemelerine ve gıda
firmalarına göre değişmektedir. B1: Tiamin, B2: Riboflavin, B3: Niasin, B5: Pantotenik asid, B6:
Piridoksin, B9: Folik asid, B12: Kobalamin.
Gıdalar (alfabetik sırada)

Başlıca Destek/Katkı maddesi

Amaç

Bebek mamaları

Çoklu-doymamış yağ asidleri,
pek çok vitamin (A, B, C, D, E)
Kalsiyum, Demir, Magnezyum,
Çinko

Bebek beyin ve göz gelişimini
sağlamak

Bisküviler ve kekler

Lif takviyesi

Barsak fonksiyonlarına
yardımcı olmak

Bira

B1

Alkole bağlı nörolojik hasar
gelişimini engellemek

Çay

Vitamin A

Başlıca görme sağlığı için

Çorba

Vitamin B1, B2, B6, B12, C, E

Genel sağlık için

Ekmek

B1, B9

Nöral tüp defeklerini engellemek

İnek Sütü

Vitamin D

Kemik sağlığı

Kahvaltılık tahıllar

Lif, Demir, pek çok vitamin (A,
B1,B2, B3, B5, B6, B9, C, D, E)

Anemiye karşı koruyucu ve
genel sağlık önlemi

Margarin

Vitamin A, D, E

Göz sağlığı, Kemik sağlığı, Genel sağlık için anti-oksidan

Meyve suları (elma, portakal
vs.)

Vitamin C, Kalsiyum

Genel vücut sağlığı, Kemik
dayanıklılığını arttırmak

Soya/Pirinç sütü

Kalsiyum, B12

Vejetaryanlar için önemli B12
kaynağı haline getirilir

Su

Vitaminler, Flor

Genel vücut sağlığı; diş
gelişimi

Sıvı yağlar

Vitamin E

Anti-oxidan özelliğinden dolayı

Şeker

Vitamin A

Başlıca göz sağlığı için

Tuz

İyot; Potasyum; Demir

Guatır hastalığından korunmak; hipertansiyona karşı ve
kalbi desteklemek için Sodyum
ile potasyumu değiştirmek;
Anemiye karşı koruyucu

Un

B1

Nörolojik hasarlara karşı korumak için

Yoğurt

Vitamin D, B12, Kalsiyum,
Magnezyum, probiyotik mikroorganizmalar

Kemik sağlığı ve genel sağlık
önlemi

Yumurta

Selenyum, Omega yağ asitleri

Kalp damar sağlığına destek
olmak
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Tablo 2. Ülkelere göre kanunla düzenlenen Destek/Katkı maddeleri
Ülke

Danimarka

Finlandiya

Almanya

Yiyecek

Destek/Katkı Maddesi

Düzenlenmesi

Ekmek, tuz

İyot

Zorunlu

Margarin ve yağ bileşenleri

Vitamin A ve B-karoten

Opsiyonel

Un, kahvaltılık tahıl, meyve suyu

Ca, P, Fe, Vit B1, B2, niasin

Opsiyonel

Tuz

İyot

Süt ve margarin

D vit, Ca

Margarin

A vit

Meyve suyu

Ca, Vit A, E, C, B

Enerji içeceği ve kahvaltılık tahıl

B vit

Süt ürünleri ve margarin

Vit A, B, C, D, E

Tuz

İyot

Literatur

Opsiyonel

Opsiyonel

Mineraller ve yağda çözünen vitaminler izinler doğrultusunda takviye
edilebilir
Margarin ve yağ bileşimi
İrlanda

İtalya
Hollanda

Polonya
İspanya

İngiltere

Kanada

Avusturalya

USA
Türkiye

Vit A ve D

Kahvaltılık tahıllar ve içecekler için takviye yapılabilir

Gıdalara eklenen besin
miktarları üzerinde yasal
kontrol yok

Tuz

İyot

Opsiyonel

Tuz, ekmek

İyot

Margarin

Vit A ve D

Tuz

İyot

Zorunlu

Margarin

Vit A ve D

Zorunlu

Günlük 100 gr porsiyonda

%15-50 folat ve vit C teşviki

Opsiyonel

Tuz

İyot

Opsiyonel

Beyaz ve kahverengi un

Kalsiyum, Fe, tiamin, niasin

Margarin, özellikle, enerji
kısıtlamalı diyetlerde takviye için
bebek formülleri ve gıdalarda

Vit A ve D

Zorunlu
(Gıdalara eklenen besin
seviyelerinde yasal kontrol
yoktur)

Sütler ve sebzeli soslarda

D vitamini

Buğday unu

Fe, Folik asit, Tiamin, Riboflavin,
Niasin

Sebzeli soslarda

D vitamini

Buğday unu

Folik asit, Thiamin

Sütler ve kahvaltılık tahıllarda

D vitamini

Buğday unu

Fe, Folik asit, Tiamin, Riboflavin,
Niasin

Tahıllarda

Folat

Tuz

İyot

Ekmek

Demir ve folik asit

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği uyarınca, Takviye Edici
Gıdalarda kullanılan vitaminler; A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K,
Folik Asit ve Biotin’dir, Çeşitli sayıda mineral takviyesi uygulanabilmektedir.
Arjantin, Şili, Kolombiya, El Salvador,
Kosta Rika, Ekvator

Fe, Folik asit, Tiamin, Riboflavin,
Niasin

Brezilya

Fe, Folik asit

Küba

Fe, Folik asit, Tiamin, Riboflavin,
Niasin, B6, B12

Buğday unu
Suudi arabistan

Fe, Folik asit, Tiamin, Riboflavin,
Niasin, B6

Endonezya

Fe, Folik asit, Tiamin, Riboflavin,
Zn

Irak, İran, Kosova,
Mısır

Zorunlu

Flynn A ve ark. 2009 (10)

Opsiyonel

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

A. Dhaussy, 2014; Food Fortification Initiative Database, 2016. Individual country profiles with fortification standards
available at: http://ffinetwork.org/
country_profiles/index.php. Aggregated
database available upon request: info@
ffinetwork.org. (11)

Opsiyonel
(Gıdalara eklenen besin
seviyelerinde yasal kontrol
vardır)

Pekcan G, Gıda ve Beslenme dergisi 1;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 16
Agu 2013 Resmi gazete tebliği

Zorunlu

Food Fortification Initiative Database,
2016. Individual country profiles with
fortification standards available at:
http://ffinetwork.org/country_profiles/
index.php. Aggregated database available upon request: info@ffinetwork.
org. (11)

Fe, Folik asit
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Gıda zenginleştirme ve güçlendirme çalışmaları:
Özellikle toplumda sık görülen ve halk sağlığı sorunu
olarak kabul edilen hastalıklar için uygulanmaktadır.
Gelişmiş ve fakir ülkelerde uygulamalara baktığımızda;
halkın beslenmesini iyileştirmek amacıyla özellikle
besin kıtlığı yaşayan ülkelerin yer aldığı Afrika kıtasında
devlet liderleri, WHO ve sağlık örgütleri (Uluslararası
Spina Bifida Federasyonu ve Hidrosefali (IFSBH) gibi..)
tavsiyeleri ile buğday ve mısır ununda demir, çinko,
folik asit ve diğer B vitaminleri gibi temel besinler
ile beslenme eksikliklerini gidermeye çalışmaktadır.
Kongo, Nijerya, Gine, Kenya gibi açlık sınırında
yaşayan ülkelerde buğday ununda zorunlu besin
zenginleştirmesi yapılmakta ve folat eksikliğine bağlı
görülen nöral tüp defektleri gibi ortaya çıkabilecek
sağlık sorunlarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır
(6). Öte yandan günlük 50 gram D vitamini takviyeli
ekmek tüketimi, serum iPTH (intakt parathormon)
konsantrasyonlarında bir düşüşün yanı sıra kan lipid
bileşenlerinin ve viseral yağ yüzdesinin önemli ölçüde
iyileştirilmesinin eşlik ettiği sağlıklı bireylerin D vitamini
durumunun kayda değer şekilde iyileştirilmesine
neden olduğu (7) ve ayrıca yine D vitamininin kemik
sağlığının korunması mekanizmasında önemli bir
yer tuttuğu yapılan çalışmalar ile desteklenmekte ve
bilinmektedir. Ekmeğin yanı sıra kahvaltılık tahıllar,
süt, yoğurt, margarin gibi gıdalarda D vitamini ile
zenginleştirilerek ABD, Avustralya, İngiltere ve Kanada
gibi gelişmiş ülkelerde gıda takviyesi zorunlu hale
getirilmiştir. Ülkemizde ise besin zenginleştirmesi Türk
Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği uyarınca,
takviye edici gıdalarda kullanılan vitaminler; A, B1, B2,
B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, Folik Asit ve Biotin’dir. Bu
suplemanların ülkemizde gıdalara takviyesi konusunda
kısıtlama uygulanmakta ve zorunluluk içermemektedir (8).
Doğum defektleri, metabolizma bozuklukları, beyin-sinir
sistemi gelişimi, üretkenlik ve cilt hastalıkları gibi birçok
olumsuz durumla karşı karşıya kalınmasında anahtar
rol oynayan mikrobesin öğeleri, zenginleştirilmiş ya da
güçlendirilmiş gıda ürünleriyle desteklenmesi Birleşmiş
Milletler Kalkınma Hedeflerinde merkez konumda yer
almaktadır. Bu UNICEF, WHO, ABD Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezleri (CDC), Geliştirilmiş Beslenme İçin
Küresel İttifak (GAIN) ve Uluslararası Beslenme gibi
küresel kuruluşlar tarafından da desteklenmektedir.
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Özellikle yaygın tüketimi olan tahıllarda kullanımı
yakından takip edilmekte ve birçok sağlık sorununun
önüne geçildiği görülmektedir. Ülkemizde ve
gelişmemiş ülkelerde mikrobesin öğelerinin takviye
edici unsur olarak kullanılması birçok sağlık sorununun
önüne geçecektir (6). Ülkenin gelişmişlik standardı ne
kadar iyi olursa olsun, ayrıca toplumsal inançlar da göze
alınmalıdır. Örneğin, toplumda vegan ya da vejeteryan
beslenme inancında olan kişilerde B12 takviyesi olan
gıdalar ile farkında olmasalar da sağlıkları garanti altına
alınır.
Dikkat edilecek hususlar: Her tüketilen maddeye
takviye yapılıp-yapılmayacağı iyi düşünülmesi gereken
bir konudur. Şekerli gıdalara bizzat vitaminlerin
eklenmesi, ebeveynleri yanıltabilir ve büyüme
çağındaki çocukların artan vitamin gereksinimi bu
şekilde kapatılabilir aldatmacası taşır. Beraberinde
gereksiz kalori yüklenmesi sonucunu doğurur. Benzer
şekilde, alkol kötüye kullananlarda, zamanla gelişecek
nöropati, Wernicke-ensefalopatisi klinik olarak
istenmeyen komplikasyonlardır. Biralara eklenecek B1
vitamini çözüm olarak düşünülmüş, ancak bu durumun,
alkolün zarar vermediği algı yanılmasına neden olacağı
tartışmasını açmıştır; bu nedenle bu ilaveler yaygın
olarak yapılmaz, hangi maddelere katkı yapılacağı da
devlet otoriteleri tarafından gözetim altına alınarak,
toplumu yanıltıcı reklamların da önlenmesine yönelik
düzenlemeler yapılmasını da gerektirir. Yanıltıcı
reklamlar gibi ‘daha iyi besleyici’, ‘daha çok lifli’, ‘daha
çok vitaminli’ gibi benzer satış sloganları ile haksız
piyasa rekabetine yol açacak durumlar da kontrollü
olmalıdır.
Günümüzde, Türk toplumunda “gıdaların yeterince
besleyici olmadığı”, “gıdalara güvensizlik”, “çocukları
daha iyi besleme”, “daha akıllı olma”, “daha sağlıklı
olma” gibi sayılacak pek çok nedenden dolayı vitamin
ve mineral takviyeleri en çok suistimal edilen ilaç
gruplarında yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı geri
ödeme listelerinden çıkarmış (özel hastalık durumları
hariç) olmasına rağmen, kişiler hâlâ daha eksikliği
gösterilmemiş olsa bile, kendi ceplerinden ödeyerek
yaygın olarak vitamin/mineral desteği alırlar ve
çevrelerine alınmasını salık verirler. Ancak, örneğin
gebelikte fazla A vitaminine maruziyet teratojenite ile
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ilişkilendirilmiştir. Oysaki gıdaların zenginleştirildiğinin
ya da güçlendirildiğinin farkında değillerdir. Bunun
sonuçları olarak ilk akla gelen sorunlar da “gereksiz
vitamin/mineral kullanımı”, “vitamin suistimali”, “fazla
maruziyet ve sağlığın etkilenmesi” ile “ekonomik
kayıp” olmaktadır. Tüm bunların önüne geçebilmek
için ise yeterli bilgi veren etiketlenmiş gıda paketleri
ve doğru bilgilendirilmiş tüketici gerekmektedir. Bir
günde kaç çeşit güçlendirilmiş gıda yendiği ve öğün
büyüklüğünü değerlendirebilen bir tüketici, fazladan
vitamin suistimaline gitmeyecek, sağlık ve ekonomik
kayıplar engellenebilecektir.

SONUÇ
Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler
için sağlık sorunlarının oluşmaması adına besin
güçlendirme ve zenginleştirme çalışmaları büyük önem
taşımaktadır. Bu tür gıdalar/uygulamalar, koruyucu
hekimlik yönünden önemlidir. Pek çok ülkede devlet
tarafından kontrol edilir ve hatta uygulama zorunluluğu
vardır. Bu kontrol hem toplum sağlığı hem de piyasa
rekabet ortamı yönünden olmalıdır. Gıdalarımıza
katıldığı halde, toplumda vitamin eksikliği kaygısı
ile bilinçsiz vitamin kullanma ve suistimali de vardır.
Alkol ve şeker gibi zararlı maddelere vitamin takviyesi,
toplum algısını bozarak, sağlıklı olduğu konusunda
inanç geliştirebilir. Derleme çalışmamızın besin
güçlendirme ve zenginleştirme çalışmalarına ülkemizde
diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak fayda sağlayacağını
düşünmekteyiz.
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ATİPİK LOKALİZASYONU NEDENİ İLE SEKESTRASYON
ZANNEDİLEN ATİPİK KARSİNOİD TÜMÖR OLGUSU:
OLGU SUNUMU
Misdiagnozed Atypical Carcınoidttumor Case Called
Sequestration Due to Atypical Localization: A Case Report
Bayram METİN1 (0000-0002-7773-9511), Yavuz Selim İNTEPE2( 0000-0002-5697-5291), Şener YILDIRIM2
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Akciğerin karsinoid tümörleri daha çok endobronşial veya intraparankimal yerleşim gösterirler.
Tedavilerinde öncelikli olarak parankim koruyucu cerrahi prosedürleri tercih edilir. Postoperatif
patoloji sonucunda lenf nodu metastazı ve tümörün proliferasyon durumuna göre de adjuvan
tedavi yöntemleri uygulanabilir. Biz burada sağ majör fissürde yerleşim gösteren ve ilk cerrahisinde orta lobdan köken alan sekestrasyon düşündüğümüz bir atipik karsinoid olgusunu sunuyoruz.
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ABSTRACT
Carcinoid tumors of the lung are mostly placements placed into endobronchial or intraparankimal.
Parenchymal protective surgical procedures are preferred in their treatment. Adjuvant treatment
methods can be applied according to lymph node metastasis and tumor proliferation status at
postoperative pathology. Here, we present a case of atypical carcinoid that placement placed in
the right major fissure and we think sequestration is originated than from the middle lobe that
seen at the first surgery.
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METİN ve ark.
Atipik Karsinoid Tümör

GİRİŞ
Bronşial karsinoid tümörler (BKT) akciğerin Kulchitsky
hücrelerinden köken alan nöroendokrin tümörleridir.
BKT’ler tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık olarak %
0,5-5 ine, tüm karsinoidlerin ise %20-30’una tekabül
eder. Amerika Birleşik Devletleri’nde yüz bin kişide
5.25 oranında görüldüğü belirtilmiştir. Son yıllardaki
insidansındaki artış insidans artışı hastalığın tanı
oranındaki artmaya bağlanmaktadır. Karsinoidlerin
büyük çoğunluğu gastrointestinal traktda yolakta
görülse de (%58) akciğer karsinoidlerinin oranı da
(%27) oldukça fazladır (1,2). İlk dekaddan itibaren
tüm yaş gruplarında görülebilen hastalık en fazla 4-5.
dekadlarda görülmektedir. Erkek olgularda kadınlara
göre daha çok görüldüğü bildirilmiştir (2). Karsinoid
tümörlerin genellikle ya endobronşial yerleşim gösteren
santral formu, ya da intraparankimal yerleşim gösteren
periferik formu mevcuttur (1,2). Biz burada literatürde
daha önce hiç belirtilmemiş, fissüre yerleşim gösteren
bir atipik karsinoid olgusunu sunarak literatüre katkı
sağlamak istedik.

OLGU
10 yıl önce guatr operasyonu öyküsü olan ve serbest
T3 düşüklüğü nedeni ile euthyrox kullanan 60 yaşında
bayan hasta endokrinoloji poliklinik kontrolünde
göğsünün sağ tarafında ağrı tariflemesi üzerine
çekilen PAAC akciğer grafisinde sağ kardiyofrenik
sinüs bölgesinde kitle görülmesi üzerine göğüs cerrahi
polikliniğine yönlendirilmiş (Resim 1).

Resim 1: Sağ kardiyofrenik sinüste yerleşim
gösteren opasite artışı.

Hastaya çekilen toraks BT 'de sağ akciğer bazalinde
diyafram üzerinden itibaren majör fissüre doğru uzanım
gösteren ve çevresinde buzlu cam dansiteleri bulunan
9x7x4 cm ebadında kitlesel lezyon izlendi (Resim 2).
Hastaya yapılan hormon tetkikleri sonucunda
karsinoid sendrom lehinde ek bir hormonal patolojiye
rastlanılmadı. Solunum fonksiyon testleri ve
solunumsal muayene bulguları tamamen normal idi.
Preoperatif hazırlıkları tamamlanan hasta operasyona
alındı. Operasyonda öncelikli olarak entübasyon tüpü
içinden fiberoptik bronkoskopi yapıldı ve endobronşial
patoloji izlenmedi. Akabinde hastaya sağ 6. interkostal
aralıktan torakotomi yapıldı. Gözlemde alt lob ile
orta lob arasındaki fissürde, sapını orta lobdan alan,
ekstrapulmoner, yaklaşık olarak 5x10x5 cm ebatlarında
kitle görüldü. Keskin ve künt diseksiyonlarla kitle çevre
dokulardan ayrıldı. Orta lobdan kanlanmasının olduğu
görüldü. Vasküler yapıları bağlanarak kesildikten
sonra kitle çıkarıldı. Makroskopik görünümüne göre
intrapulmoner sekestrasyon olarak değerlendirilen
kitleden frozen çalışılmadı (Resim 3).
Postoperatif servis takiplerinde problem gelişmeyen
hastanın patoloji sonucunda atipik karsinoid tümör
gelmesi ve spesimenin cerrahi sınırının da pozitif
olması nedeni ile hasta konseye çıkarıldı. Konseyde
tamamlayıcı cerrahi önerilmesi üzerine hasta 1 ay
sonra yeniden yatırıldı ve sağ orta lobektomi ile
birlikte geniş mediastinal lenf nodu diseksiyonu
yapıldı. Cerrahi patoloji sonucunda sağ paratrakeal (4
nolu) ve paraözefagial (8 nolu) lenf bezlerinde tümör
metastazı belirtildi. Tümörün immün incelemesinde
ki-67 proliferasyon indeksi %1-2 oranında izlenmişti.
Postoperatif onkoloji konseyine çıkarılan hastaya ki67 proliferasyon değeri düşük olsa da metastatik lenf
bezleri olması nedeni ile 6 kür kemoterapi verildi.
Tedavi süreci tamamlanan hasta postoperatif 1. yılında
sorunsuz olarak takip edilmektedir.
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Resim 2:Toraks BT’de majör fissürde yerleşim gösteren kitle lezyon.

Resim:3:Alt lob ile orta lob arasındaki majör fissüre yerleşim gösteren kitle lezyon orta loptan sapını
almakta idi.

TARTIŞMA
Karsinoid tümörler mitoz sayısına ve nekroz olup
olmamasına göre tipik ve atipik olarak iki grupta
kategorize edilmektedir. Her 2 mm2 alanda ikiden
daha az mitoz var ve nekroz yok ise tipik karsinoid, her
2mm2 alanında 2-10 arasında mitoz var veya nokta
şeklinde nekroz odakları var ise atipik karsinoid olarak
tanımlanmaktadır. Nöroendokrin tümörler grubunda
yer alan akciğerin diğer tümörleri olan yüksek gradeli
dereceli büyük hücreli neroendokrin tümörleri ve
küçük hücreli karsinomlarında ise 2mm2 alanda 10’dan
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fazla mitozun yanı sıra geniş coğrafik nekroz alanları
vardır (3,4). Tüm karsinoid tümörlerin görülme sıklığına
göre %90’ını tipik karsinoidler, %10’unu da atipik
karsinoidler oluşturur. Tipik karsinoidlerde 5 ve 10 yıllık
sağ kalım %87 oranında belirtilirken, atipik karsinoidde
5 yıllık sağ kalım % 56 iken, 10 yıllık sağ kalım %35
olarak belirtilmiştir (5). WHO Dünya sağlık örgütü 2004
histolojik kriterlerinde; rezeke edilen karsinoid dokular
üzerinde çalışılan Kİ-67 immünreaktivite düzeyinin
tipik karsinoidden atipik karsinoidi ayırmada güvenilir
olmadığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Kİ-67 düzeyinin
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prognozun belirlenmesinde rol alabileceği belirtilmiştir
4). Bizim olgumuzda Kİ-67 düzeyi %1-2 oranında düşük
olarak değerlendirilmiştir ve onkoloji konseyinde Kİ-67
düzeyinin prognozu belirlemede etkili faktör olması
nedeni ile adjuvan tedavi gereği duyulmamış ama
metastatik lenf bezlerinin varlığı nedeni ile hastamıza
adjuvan tedavi verilmiştir.
Akciğer karsinoidleri yerleşim yerlerine göre santral
yerleşimli olanlar ve periferik yerleşimli olanlar olmak
üzere ikiye ayrılırlar. Genellikle endobronşial yerleşim
gösteren santral karsinoidler tekrarlayan enfeksiyonlar,
öksürük, hemoptizi, göğüs ağrısı, dispne ve vizing
hırıltı gibi respiratuar semptomlarla gelirken; periferik
yerleşim gösterenler ise daha çok başka nedenlerle
çekilen radyolojik tetkiklerde insidental olarak tespit
edilirler (4). Bizim olgumuzdaki lezyon periferik
yerleşim gösterdiği için respiratuar semptomdan
ziyade, endokrinoloji kontrollerinde göğüs ağrısı
şikâyeti ile çekilen posteroanterior akciğer grafisinde
tespit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada karsinoid
tümörlerin %41 oranında lobar bronşta, %17 oranında
ana bronşlarda, %42 oranında segmental bronş veya
daha distalde periferik yerleşim gösterdiği belirtilmiştir.
Çalışmada en çok sağ akciğerde, sağ akciğer içerisinde
ise en yaygın olarak sağ alt lobda yerleşim gösterdiği
belirtilmiştir (1). Literatürde de belirtildiği üzere
pulmoner karsinoidlerin hemen hemen hepsi ya
santral yerleşimle intrabronşial yerleşim, ya da
periferik intraparankimal yerleşim göstermektedir
(1,4). Bizim olgumuz ise orta lobdan sapını alarak
majör fissüre yerleşim gösteren karsinoid tümör
olgusu idi. Literatürde olgumuzda olduğu gibi fissüre
yerleşim gösteren başka bir karsinoid tümör olgusuna
rastlanılmamıştır.
Karsinoid tümörlerin tedavi seçeneklerinden temelini
cerrahi oluşturur. Cerrahinin hedefi mümkün olduğu
kadar sağlam akciğer dokusunu koruyarak tüm
tümörlü alanları uzaklaştırmaktır. Periferik lezyonların
tedavisinde komplet anatomik rezeksiyon (lobektomi
ve segmentektomi) ile en az 6 lenf nodu istasyonunu
içeren geniş lenf nodu diseksiyonu R0 rezeksiyon için
önerilen rezeksiyon biçimidir. Sınırlı pulmoner fonksiyon
kapasitesine sahip hastalarda da wedge rezeksiyon
yerine standart segmentektomi lokal rekürrensin önüne
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geçme açısından daha çok önerilmektedir. Santral
yerleşim gösteren karsinoid tümörlerde mümkün
olduğunca bronşial sleeve rezeksiyon veya sleeve
lobektominin uygulanması önerilmektedir. Mümkün
olduğu kadar pnömonektomiden kaçınmak gerekir.
Endobronşial tedavi yöntemleri (Lokal diatermik
rezeksiyon ve lazer rezeksiyonu) veya periferal lokal
ablasyon teknikleri ( Radyofrekans ablasyonu, RF) de
günümüzde tercih edilen tedavi yöntemlerindendir
(4). Bizim olgumuzda ilk ameliyatında makroskopik
görünümü ve yerleşim yeri açısından malignite
düşünülmeyerek sekestre doku olduğu düşünüldüğü
için frozen çalışılmasına ihtiyaç duyulmamış ve sadece
kitle eksizyonu yapılmıştır. Takiplerindeki patoloji
sonucunda atipik karsinoid tanısı aldığı ve tümör
sınırınında pozitif gelmesi nedeni ile reoperasyon kararı
alınmış ve ikinci ameliyatında orta lobektomi ile birlikte
geniş lenf nodu diseksiyonu da uygulanmıştır. Patoloji
sonucunda sağ paratrakeal (4 nolu) ve paraözefagial
(8 nolu) lenf bezlerinde tümör metastazı belirlenmiştir.
Bu gün için komplet rezeksiyondan sonra pulmoner
karsinoidlerde adjuvan kemoterapi konusunda bir
konsensüs yoktur. Sadece lenf nodu pozitif atipik
karsinoidlerde adjuvan kemoterapinin mutlaka
düşünülmesi gerektiğini belirten yayınlar vardır.
Tipik karsinoidlerde sadece rekürrens olursa adjuvan
kemoterapi önerilmektedir (3,4). Son yıllarda
kullanımı artan ki-67 proliferasyon ve progresyonun
belirlenmesinde kullanıldığı gibi onkologlar tarafından
adjuvan kemoterapi kararı almada da belirleyici
olarak kullanılmaktadır (6). Bizim olgumuzda da ki67 değerinin düşük olmasına rağmen atipik karsinoid
tümör olması ve lenf bezi tutulumu olması nedeni ile 6
kür adjuvan kemoterapi verilmiştir.
Bu olguda karsinoid tümörlerin sadece intraparankimal
veya endobronşial yerleşim göstermeyeceğini, toraks
içinde herhangi bir lobdan köken alarak lob dışına
büyüme göstererek fissüre veya intratorasik plevral
aralığa yerleşim gösterebileceğini vurgulamak istedik.
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RADYOLOJİK VE PATOLOJİK TANISI KONAN SAFRA
KESESİ FİBROMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR
TARAMASI
Gallbladder Fibroma Diagnosed With Radiology and
Pathology: A Case Report and Literature Review
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Fibromlar, vücudun herhangi bir yerinde özelliklede diz ve parmaklarda görülen, yavaş büyüyen, ağrısız ve sert
kitlelerdir. Safra kesesi fibromusı nadir bir tümördür ve literatürde sadece birkaç adet olgu sunumu olarak yer
almaktadır. Biz burada ultrasonografi ve manyetik rezonans kolanjiyografide preoperatif olarak safra kesesi
polibi tanısı konan 49 yaşında bir kadın hastayı sunmayı amaçladık. Kolesistektomi spesmeninin makroskopik
incelemesinde kese hidropik görünümde olup kesitlerinde boyun kısmında polipoid bir kitle izlendi. Makroskobik olarak nodül, kollajenöz stromada oval yuvarlak şekilli hücrelerden oluşuyordu. Stromal hücreler Vimentin
ile pozitif immünreaktivite gösterdi; Desmin, S-100, SMA ve CD34 negatifti. Lezyonu safra kesesi fibromusı
olarak teşhis ettik.
Anahtar kelimeler: Fibrom; Safra kesesi; Ultrasonografi.
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Fibromas are slowly growing, painless and firm masses which can be seen everywhere in the body, especially
in knees and fingers. Gallbladder fibromas are rare tumors and only a few cases are reported in the literature
as case reports. In this study we present a 49-year old woman patient who takes gallbladder polyp diagnosis
with ultrasonographic and magnetic resonance cholangiographic examination preoperatively. In macroscopic
examination of the gallbladder specimen, it had a hydrophic appearance and when gallbladder lumen
was opened, a polypoid mass was seen in the neck region. Microscopically a nodule was observed which
consisted of oval to round shaped cells in collagenous stroma. Stromal cells showed positive immunoreactivity
with vimentin. Desmin, S-100, SMA and CD34 were negative. The lesion was identified as gallbladder fibroma.
Keywords: Fibroma; Gallbladder; Ultrasonography.
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GİRİŞ
Ultrasonografinin (USG)’nin yaygın kullanılması ile
safra kesesi taşı dışındaki safra kesesi hastalıklarının
tanısında bir artış izlenmiştir (1).
Safra kesesi
lezyonlarının çoğu benign niteliktedir (kolesterol
polipleri, adenomiyomatozis ve inflamatuar polipler) .
Safra kesesi duvarından safra kesesinin lümenine
protrüde olan lezyonlara safra kesesi polipleri (SP)
denir. Hastaların çoğunda başka bir patoloji nedeniyle
yapılan operasyonda lezyonlar tesadüfen saptanır.
SP’nin genel popülasyonda görülme sıklılığı % 5'dir (2).
Benign SP; psödotümörler (kolesterol polipleri,
inflamatuar polipler, kolesterolosiz ve hiperplazi);
epitelyal tümörler (adenomalar) ve mezenkimal
tümörler (fibroma, lipoma, hemanjioma) olmak üzere
3 alt gruba ayrılır (2,3).

Resim 1: Abdominal USG’de kese boynunda lezyon izlenmektedir.

Son çalışmalar SP’nin çoğunun benign ve %90’ının
kolesterol poliplerinden oluştuğunu göstermiştir.
Bu polipler kolesterolün histiyositlerde birikmesi ve
kolumnar epitel ile çevrelenmesi sonucu ortaya çıkan
kolesterol dekompanzasyonudur (1). Adenomyomlar 2.
en sık görülen SP’dir. Bu polipoid lezyonlar genellikle
soliter olup ortalama 10 ila 20 mm çapında ve
nonneoplastiktir.
Biz burada bir safra kesesi fibromu olgusunu radyolojik
ve patolojik bulguları ile sunmayı amaçladık.

Resim 2: MR kolanjiografide tümöral lezyon görülmektedir.
Büyümüş lenf nodu izlenmedi.

OLGU SUNUMU

Anestezi altında yapılan laparoskopik girişim esnasında
safra kesesi normal lokalizasyonda ve yaklaşık
olarak 12x8x7 cm boyutlarında izlendi. Kesenin
duvar kanlınlığında artış mevcut olup kese hidropik
görünümde idi. Bu bulgular nedeni ile hastaya açık
kolesistektomi yapıldı.

3 aydır tekrarlayan sağ üst kadran ağrısı dışında başka
şikayeti olmayan kadın hasta polikliniğe başvurdu.
Hikayesinde annesinin Tip II DM hastası olduğu ve
babasının kolon kanserinden ölmüş olduğu öğrenildi.
Yapılan fizik muayenesinde belirgin sarılık ve abdominal
hassasiyet dahil olmak üzere patolojik bir bulgu yoktu.
Biyokimyasal incelemede total kolesterol ve düşük
dansiteli lipoprotein (LDL) seviyelerinde hafif yükselme
saptandı.Karaciğer fonksiyon testleri, CEA ve AFP de
dahil olmak üzere diğer değerleri normal sınırlarda idi.
Hastanın USG ile yapılan muayenesinde hidropik kese
ve polipoid lezyon izlendi (Resim 1). MR kolanjiografide
safra kesesi polibi mevcut olup lenf nodu büyümesi
saptanmadı (Resim 2).
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Cerrahi spesmenin makroskobik incelemesinde, safra
kesesi belirgin genişlemiş olup 12 cm uzunluğunda
ve 8 cm çapında olduğu izlendi. Serozal yüzey düz ve
parlak görünümde idi. Materyale longitudinal kesit
yapıldığında kese boynu lokalizasyonunda 4,2x3x2,3
cm boyutlarında gri-beyaz renkli nodüler tümör
görüldü. Tümöre kesit yapıldığında solid nitelikte
olduğu gözlendi (Resim 3).
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Safra kesesinin diğer alanlarında kronik kolesistit
bulguları mevcuttu. İmmünohistokimyasal incelemede
tümöral hücrelerin Vimentin eksprese ettiği izlenmiş
olup Desmin, S-100, SMA ve CD-34 ile ekspresyon
izlenmedi. Klinik, radyolojik ve histopatolojik bulgular
eşliğinde vakaya safra kesesi fibromu tanısı konuldu.
Postoperatif süreç sorunsuzdu. Hastanın cerrahi sonrası
4 yıllık takibinde rekürren hastalık izlenmedi.

TARTIŞMA
Safra kesesinin mezenkimal neoplazmalarının
sıklığı bilinmemektedir. Önceden tanımlanmış
paraganglioma, nörofibroma, granüler hücreli tümör,
inflamatuar fibroid polip, gastrointestinal stromal
tümör (GIST) benzeri mezenkimal neoplazmalar ve
bilinmeyen diğer nadir lezyonlar benign neoplazmlar
olarak tanımlanmıştır (3).

Resim 3: Safra kesesi boynundaki kitle (rezeke edilen spesmen).

Tümör dışındaki alanlarda mukoza beyaz ve düzleşmiş
görünümde ve kesenin duvar kalınlığı ortalama 0,2
cm izlendi. Kese içerisinde taş yoktu. Mikroskopik
incelemede, tümör kollajenöz stroma içerisinde, oval
–yuvarlak nükleuslu hücrelerden oluşmakta idi. Atipik
hücre, atipik mitoz ve nekroz gibi malignite bulgusu
izlenmedi. (Resim 4).

Resim 4: Kollajenöz stroma içeren oval-yuvarlak nükleuslu
fibroblastik hücreler (küçük resim) ve seyrek vasküler yapılar
(H&E; x40).

Safra kesesi fibromu oldukça nadir bir tümördür,
ama çoğu veride safra kesesi polipleri şeklinde tip
belirtilmeden sınıflandırıldığından gerçek insidansı
bilinmemektedir. Literatürde bildirilmiş sadece birkaç
adet safra kesesi fibromau vakası mevcuttur (4).
Vakamızı nadir görülen bir tümör olması nedeniyle
literatürde sunulmaya uygun gördük.
Safra kesesinin polipoid lezyonları benign ve malign
olabilir. 1970 yılında Chirstensen ve Ishak safra
kesesi poliplerini adenoma, fibroma, hemanjioma,
leiyomyoma, lipoma şeklinde benign tümörler;
adenomatoid
hiperplazi,
adenomyomatozis,
adenomyoma, inflamatuar polipler (inflamatuar
psödotümör), kolesterol polipleri şeklinde nonneoplastik tümör benzeri durumlar ve malign tümörler
olarak sınıflamışlardır (5). Kolesterol polipleri safra
kesesinin en sık görülen psödotümörleridir. Polipler
tek veya multibl olabilir ve genellikle 10 mm’den daha
küçük büyüklüğe sahiptirler. Safra kesesinin herhangi
bir bölgesinde kese duvarına genellikle ince dar bir
pedinkülle bağlıdırlar. Ayrıca kolesterol polipleri bazen
eşlik edebilir (6). Semptomu bulunan hastalarda 10
mm veya daha büyük çaptaki poliplere kolesistektomi
uygulanır. 10 mm çaptan daha küçük polibi olan
semptomsuz hastalar USG ile 6 aylık aralar ile poliplerin
büyüklüğü takip edilir. Büyüyen polip kolesistektomi
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endikasyonu olabilir (7). Hastamızda safra kesesinin
hidropik görünümde olması nedeniyle takip yapılmadan
cerrahi olarak kolesistektomi yapılmıştır. Histopatolojik
incelemede iğsi hücreli mezenkimal tümör saptanmış,
hücresel atipi, mitotik indeks yüksekliği ve nekroz gibi
malign mezankimal tümör bulguları izlenmemiştir.
Olgumuzun ayırıcı tanısına başta soliter fibröz
tümör (fibroblast benzeri hücrelerden oluşan
fokal selüler odaklar nedeni ile) olmak üzere diğer
benign mezankimal tümörler dahil edildi. Kollajenöz
stromanın olmaması ve CD34 markırının negatifliği
nedeni ile soliter fibröz tümör olasılığı ekarte edildi.
Desmin, S-100, SMA ve CD34 negatifliği ile diğer benign
mezenkimal tümörler de dışlandı.
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Musculus subclavius posticus; arteria subclavia, vena subclavia ve plexus brachialis gibi önemli yapılara komşuluk eden, birinci kıkırdak kaburga ve scapula arasında yer alan aksesuar bir kastır. Anabilim dalımız anatomi
laboratuvarında 60 yaşındaki erkek kadavrada boynun sol tarafında varyasyona rastlanmıştır. Musculus subclavius posticus varlığının çevre yapılara etkisi klinik açıdan önemlidir. Torasik Outlet Sendromu olarak adlandırılan bu durum üst ekstremite beslenmesinden sorumlu damarların ve innevasyonundan sorumlu plexus
brachialis'in dallarının sıkışmasına sebep olabilir. Literatüre göre nadir gözlenen bu varyasyonun yerleşiminin
bilinmesi, radyolojik ve cerrahi prosedürler için önem arz etmektedir.
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Musculus subclavius is an accessory muscle located between the first cartilage rib and the scapula, adjacent
to important structures such as arteria subclavia, vena subclavia and plexus brachialis. In the laboratory of
anatomy department, a variation was found on the left side of the 60 years old male cadaver. The existence
of the musculus subclavius posticus is clinically important for the adjacent structures. This may cause thoracic
outlet syndrome, compression of the vessels responsiple for the blood supply and branches of the plexus
brachialis responsible for the innervation of the upper extremity. The knowledge of the location of this rarely
observed variation according to the literature is important for radiological and surgical procedures.
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GİRİŞ
M. subclavius posticus, birinci kıkırdak kostadan
başlar clavicula’nın dorsal yüzü boyunca arka ve dışa
doğru uzanır, scapula’nın üst kenarında sonlanır (1).
Görülme sıklığı %1-9 arasında değişir (1, 2). Ayrıca
yapılan çalışmalarda m. scapulocostalis minor olarak
da adlandırılmaktadır (1). M. subclavius posticus
apertura thoracis superior ile ilişkili olarak toraks
içerisinden çıkan veya toraks içerisine giren ve boyun
kökü çevresinde bulunan arter, ven ve sinir yapılarına
bası yaparak Torasik Outlet Sendromuna (TOS) neden
olabilir (2-4). Bu nedenle m. subclavius’un yanında
aksesuar bir kas olarak da tanımlanan m. subclavius
posticus ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verilmesi bölge
cerrahisi ile ilgili çalışmalara önemli katkılarda
bulunabilir. Bu çalışmamızda erişkin kadavrada, tek
taraflı m. subclavius posticus varlığı gösterilmiştir.
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diseksiyon işlemi sırasında, 60 yaşındaki bir erkek
kadavranın boyun bölgesi toraks diseksiyonunda sol
tarafında m. subclavius posticus aksesuar kasının
varlığı gözlemlenmiştir (Resim 1). Bu bölgedeki
anatomik yapıların daha iyi görüntülenebilmesi amacı
ile toraks ön duvarı kaldırılması işleminde, clavicula’nın
uzaklaştırılması esnasında, m. subclavius yanında
m. subclavius posticus varlığı dikkatimizi çekmiştir.
Vakamızda aksesuar bir kas olan m. subclavius
posticus tek taraflı bulunmuştur. Ön tarafta birinci
kıkırdak kostadan başlayan m. subclavius posticus,
laterale ve arkaya doğru (posterolateral) uzanarak m.
omohyoideus’un venter inferior’u ile birlikte scapula
üst kenarında sonlanmaktadır. Kasın innervasyonu n.
subclavius tarafından sağlanmaktadır. M. subclavius
posticus’un büyüklüğü, komşu arter, ven ve sinirlere
yakınlığı TOS gelişmesi için önemli olduğu literatürde
belirtilmektedir (2-4). Ayrıca arteria subclavia ve
plexus brachialis ile de herhangi bir temas olmadığı
gözlenmiştir (Resim 1).

Resim 1: Aksesuar m. subclavius posticus kasının önden görünümü.
1: M. omohyoideus, 2: V. subclavia, 3: v.jugularis externa 4: M. subclavius posticus, 5: M. subclavius,
6: Clavicula (uzaklaştırılmış), 7: M. pectoralis minor, 8: M. deltoideus, 9: V. axillaris, 10: V. cephalica.
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TARTIŞMA
M. subclavius posticus yapılan çalışmalarda m.
scapulocostalis minor, m. chondroscapularis ve m.
costoscapularis adlarıyla da tanımlanmaktadır (4).
Olgu sunumumuzda aksesuar m. subclavius varlığı
m. subclavius posticus olarak isimlendirilmiştir.
Literatürde m. subclavius posticus’un TOS ile olan
ilişkisinin önemine değinilmektedir (2-4). Aksesuar m.
subclavius posticus çevre yapılarına apertura thoracis
superior sınırında toraks içi ve dışına doğru devam
eden, arter ve sinir yapılarına bası yaparak, birçok
patolojiye sebep olabilmektedir. Bu nedenle bölge
cerrahisi ve radyolojisi ile uğraşan klinisyenlerin m.
subclavius posticus varlığından haberdar olmaları
önem arz etmektedir. Çalışmamızda erişkin kadavrada,
tek taraflı m. subclavius posticus varlığı gösterilmiştir.
Daha önce yapılan çalışmalarda, m. subclavius
posticus ile ilgili farklılıklardan bahsedilmiştir. Akita,
Ibukuro (2000) tarafından 124 kadavra üzerinde
yapılan çalışmada sekizi erkek, üçü kadın olmak üzere
11 kadavrada (%9 oranında) m. subclavius posticus
görüldüğünü tespit edilmiştir (2). Bunlardan bir erkek
kadavrada ise bilateral olarak m. subclavius posticus
varlığı gösterilmiştir. Yapılan diğer çalışmalar olgu
sunumu veya birkaç olgunun birlikte değerlendirildiği
çalışmalar olarak literatürde görülmektedir. Aksesuar
m. subclavius olarak tanımlanan m. subclavius posticus
varlığının yapılan bu çalışmalarda %1-9 arasında
değiştiği gözlenmiştir (1, 2). M. subclavius posticus’un
cinsler arasında görülme sıklığı bakımından Akita,
Ibukuro (2000) erkeklerde %6,5, kadınlarda ise %2,5
olduğunu göstermektedir (2). Bunun dışında cinsler
arasında m. subclavius posticus’un görülme sıklığı
bakımında başka literatüre rastlanmamıştır.
Yapılan çalışmalarda m. subclavius posticus’un
origo ve insertio bakımından farklı özellikleri olduğu
gösterilmiştir (Tablo 1). Birçok çalışmada başlangıç
yeri birinci kıkırdak kostanın sternal ucu olarak
tanımlanmaktadır (2, 3, 5-11, 4). Bu durum olgumuzda
tanımlanan m. subclavius posticus’a başlangıç yeri
bakımından uyumludur. M. subclavius posticus sıklıkla
scapula üst kenarında sonlanmaktadır (1). Ancak
literatürde sonlanma yerlerine göre farklılık gösteren
vakalar da mevcuttur. Sarikcioglu ve Sindel (2001)
çalışmasında kasın insertiosunun angulus superior
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scapulada sonlandığı gösterilmiştir (10). Farklı bir
çalışmada incisura suprascapularis’in medial kenarında
sonlandığı da gösterilmiştir. Ayrıca aynı çalışmada kasın
medialde m. omohyoideus venter inferior’un sonlanma
yerine, lateralde articulatio acromioclavicularis
kapsülüne kaynaşmış olduğu gösterilmiştir (11). Bir
başka çalışmada ise processus coracoideus tabanına
yakın olarak scapula üst kenarında sonlandığı
gösterilmiştir (12). Martin, Vyas (2008) 85 yaşındaki
bir erkek kadavrada iki taraflı yer alan m. subclavius
posticus’un ligamentum transversum scapula ve
processus coracoideus’un medial kısmında sonlandığı
gösterilmiştir (8). Ayrıca bu çalışmada m. subclavius
posticus’un sonlanmadan önce iki başa ayrıldığı
belirtilmiştir (8). Başka bir olgu sunumunda 56
yaşında erkek bir hastada, sol tarafta m. subclavius
bulunmazken, sağ tarafta ise m. subclavius ile birlikte
m. subclavius posticus’un da bulunduğu gösterilmiştir.
Olguda m. subclavius posticus’un ligamentum
transversum scapulae superius’a ve processus
coracoideus’a yakın olacak şekilde, scapula üst kenarına
tutunduğu belirtilmiştir (12). Olgu sunumumuzdaki
m. subclavius posticus insertiosunun scapula’nın üst
kenarında sonlanması diğer olgu sunumlarından farklı
olarak Bergman’nın tarifine uygun olduğu görülmüştür.
M. subclavius posticus, boyun köküne giren ve
buradan çıkan yapıları sıkıştırarak TOS’a neden
olabileceği litertürde belirtilmektedir (2-4). Cogar
ve ark. 49 yaşındaki bir erkek hastada m. subclavius
posticus’un, nervus suprascapularis sıkışmasıyla ilişkili
olduğu yaptıkları radyolojik çalışmada belirtmişlerdir
(5). Muellner, Kaelin-Lang (2015) 32 yaşındaki erkek
hastada, Yun, Park (2017) da 56 yaşındaki bir erkek
hastada, manyetik rezonans görüntüleme ile m.
subclavius posticus tespit etmişler ve bu aksesuar
kasın spatium costoclaviculare’yi önemli ölçüde
daralttığını ayrıca plexus brachialis’e de bası yaptığını
belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalarda da belirtildiği gibi
m. subclavius posticus, çevresinde bulunan arter, ven
ve sinir yapılarına ayrıca boyun köküne giren ve buradan
çıkan yapıları sıkıştırarak veya bası yaparak TOS’a neden
olabilmektedir. Kasın ayrıca v. axillaris ve v. subclavia’da
spontan ya da eforla oluşan trombozis ile karakterize
Paget-von Schrötter Sendromu ile ilişkili olabileceği
belirtilmiştir (2). Literatür incelendiğinde m. subclavius
posticus varlığı ile ilgili diğer önemli klinik bir durum
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da mamografilerde memede kitle ile karışabilmesidir
(6). Bu nedenle m. subclavius’un yanında aksesuar
bir kas olarak tanımlanan m. subclavius posticus ile
ilgili ayrıntılı bilgilerin verilmesi bu bölge cerrahisi ve
ilgili branşlardaki uzmanların çalışmalarına önemli
katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.
Tablo 1: Daha önce yapılmış çalışmalarda ve olgumuzdaki m.
subclavius posticus’un başlangıç ve sonlanma yerleri
Yazar/Yıl/kaynak
no

Scapula’ya Tutunma
Yeri

I. Kosta’ya
Tutunma Yeri

Olgu sunumumuz

Scapulanın üst kenarı

I. kostanın
kıkırdak
bölümü

Yun ve ark.
(2017) (12)

Scapula üst kenarı
(ligamentum transversum scapulae
superius ve processus
coracoideus’a yakın)

I. kostanın
mediali

Ciampi ve ark.
(2016) (3)

Lig. transversum
scapulae superior

I. kostanın
kıkırdak
bölümü

Muellner ve ark. Scapulanın üst kenarı
(2015) (9)

I. kostanın
kıkırdak
bölümü

Cogar ve ark.
(2015) (5)

Scapulanın üst kenarı

I. kostanın
kıkırdak
bölümü

Smayra ve ark.
(2014) (4)

Scapulanın üst kenarı

I. kosta

Kolpattil ve ark.
(2009) (6)

Scapulanın üst kenarı

I. kostanın
kıkırdak
bölümü

Martin ve ark.
(2008) (8)

Lig. transversum
scapulae superior,
m. omohyoideus’un
lateralinde

I. kostanın
kıkırdak
bölümü

Shetty ve ark.
(2006) (11)

Incisura suprascapularis medial kenarından m.
omohyoideus’un
alt karına ve art.
acromioclavicularis’in
kapsülüne

I. kostanın
kıkırdak
bölümü

Kutoğlu ve ark.
(2005) (7)

Scapulanın üst kenarı,
m. omohyoideus’un
lateralinde

I. kostanın
kıkırdak
bölümü

Sarıkcıoğlu ve
ark. (2001) (10)

Scapula’nın angulus
superior’u

I. kostanın
kıkırdak
bölümü
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İSTİSNAİ VE NADİR BİR SEBEBE BAĞLI BİR
BLEFAROKONJONKTİVİT OLGUSU: PİTRİYASİS
PALPEBRARUM
A Case of an Exceptional and Infrequent Reason of
Blepharoconjunctivitis : Phthiriasis Palpebrarum
Eren EKİCİ1 (0000-0001-6786-3941), Adem SOYDAN2 (0000-0002-3053-2396)

ÖZET
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1

Araştırma Hastanesi
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2

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Pitriyasis Palpebrarum, phthirus pubis'in neden olduğu ender görülen bir göz kapağı enfestasyonudur. Bu çalışmada, alerjik blefarokonjonktiviti taklit eden bir pitriyasis palpebrarum olgusu sunuyoruz. 58 yaşında kadın hastanın sağ göz kapağı çevresinde hafif kabuklanma ile beraber kaşıntı, batma ve sulanma yakınmaları
mevcuttu. Hiperemi, kirpikler üzerindeki mukoid sekresyonlar ve kaşıntı gibi semptomlar nedeniyle, ilk olarak
alerjik konjonktivit tanısı koyuldu ve anti-alerjik göz damlası reçete edildi. Dikkatli biyomikroskobik inceleme
sonrasında, kapak kenarında hiperemi ile birlikte, kirpiklere gömülü birçok canlı bit ve yarı saydam bit yavrusu gözlemlendi. Canlı bitler ve yarı saydam sirke ile enfekte olmuş kirpiklerden alınan mikroskobik inceleme
örnekleri, kesin tanı için mikrobiyoloji bölümüne; phthiriasis ve diğer veneral hastalıkların taranması için de
dermatoloji bölümüne danışıldı. Tedavide saf vazelin, topikal antibiyotik damlaları ve topikal steroid damlaları
kullanıldı. Üçüncü haftanın sonunda, hiçbir bit veya bit yavrusu gözlemlenmedi. Her ne kadar Pitriyasis Palpebrarum blefarokonjonktivitin istisnai ve nadir görülen bir sebebi olsa da; izole bir göz kapağı enfeksiyonu olarak
gözlenebilir ve bu durum alerjik konjonktivit veya blefarit olarak kolaylıkla yanlış teşhis edilebilir.
Anahtar kelimeler: Konjonktivit; Blefarit; Bit; Kirpik biti
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Phthiriasis Palpebrarum is an infrequent and uncommon eyelid infestation caused by phthirus pubis. In this
study, we report a case of phthiriasis palpebrarum imitating allergic blepharoconjonctivitis. A 58-year-old
female patient had itching, stinging and watering together with temperate crust around her right eyelid Initially
the diagnosis of allergic conjunctivitis was made because of symptoms of hyperemia, mucoid secretions and
itching on the lashes and anti-allergic eye drop was prescribed. On the attentive biomicroscopic examination,
it was revealed many buried live lice attached to the lashes, hyperemia on the lid margin and translucent
nits in right eyelid. Microscopic examinations of samples taken from the lashes infestated with live lice and
translucent nits were consultated to microbiology department for certain diagnose and to dermatology
department for scanning phthiriasis and other veneral diseases. Administitation of pure vaseline, topical
antibiotic drops and topical steroid drops were used for the treatment. At the end of the third week, no louse
or nit was present. In spite of it was known that Phthiriasis palpebrarum is an exceptional and infrequent
reason of blepharoconjunctivitis; it might observe as an isolated infestation of eyelids and this condition can
easily be misdiagnosed as an allergic conjunctivitis or blepharitis.
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INTRODUCTION
Phthiriasis palpebrarum is an infestation of eyelids
reasoned by phthirus pubis or crab lice (1). Public
lice infestation contribute to 1 – 2 % of total human
population worldwide (2). In spite of pubic hair is the
main habitat of this infestation, these lice are quite
often found on the hairs of abdomen, thighs and in
the axilla. Rarely they may invade the eyebrows and
eye lashes (3). Mode of transfer to these areas is by
hand after contact with the public region. Phthirus
pubis infestation is connected with poor hygiene and
overcrowding in general and is more often in the
sexually active age group of 15 – 45 years. Route like
sexual and close physical contacts in families cause
spread of infestation (4,5).

CASE REPORT
A 58-year-old female patient with no systemic disease
was admitted to the ophthalmology outpatient clinic
of our hospital with complaints of recurrent itching,
stinging and watering for 2 months. Previously, she

was treated with topical anti-allergic eye drops with
no remission of symptoms. In the course of inspection
of the periorbital regions; due to findings similar to
exfoliative dermal lesions, skin redness and mucoid
secretions over the eyelashes; attention was paid to lid
eczema and blepharitis in the diagnosis. (Figure 1).
Visual acuity of patient was 20 / 20 in both eyes. Slit
– lamp biomicroscopic examination revealed many
buried live lice attached to the lashes, hyperemia on
the lid margin and translucent nits in right eyelid.
Except to this; In both eyes the anterior segment and
fundus examination was normal and the intraocular
pressure was measured 16 mmHg with Goldmann
applanation tonometry.
Mechanical removal of all the eyelashes of the right
eye for the treatment was not performed. Only a few
samples taken from the lashes during biomicroscopic
examination were consulted to the department of
microbiology for definitive diagnosis.

Figure 1: Many buried live lice attached to the lashes, hyperemia on the lid
margin and translucent nits in eyelid.
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In addition, a consultation from the department of
dermatology was requested for scanning phthiriasis
and other veneral diseases. The patient was advised on
improvement of personal hygiene, taking care of close
contacts and how to prevent re – infection. She was
treated with fusidic acid % 1 viscous eye drop two times
a day, fluorometholone % 1 ophthalmic drop three
times a day and pure vaseline which is a compound of
the petrolatum three times a day. The same treatment
was continued during 1 month period. On the third day,
patient's complaints of itching, stinging and watering
were relieved. Significant reduction in the amount of
lice and their nits (eggs) was observed in the first week.
Two weeks later; the eyelashes were clear of all lice
and nits. The patient was followed-up once in every 7
days for 2 months. There was complete cure without
any recurrence.

conjunctival hyperemia, pruritus of the right eyelid,
mucoid secretions and buried lice into the base of
the right eyelash or follicles. As soon as the diagnosis
is made, we started the medical treatment urgently
to prevent extension of disease. The patient was also
advised on improvement of personal hygiene and
referred to both department of microbiology and
dermatology for further evaluation.
Infestation with Phthiriasis palpebrarum is usually
associated with poor hygiene in an overcrowded
environment. Hence, it’s recommended that within
two or three days of the start of treatment; clothing,
towels and bedding used by the patient should be
mechanically washed (with water at least 55 celcius
degree) and dried on the hot cycle for 5–10 minutes.
Items that cannot be washed should be dry cleaned or
stored in a sealed plastic bag for at least two weeks (12).

DISCUSSION

As a medical treatment, fusidic acid % 1 viscous eye
drop two times a day, fluorometholone % 1 ophthalmic
drop three times a day and pure vaseline which is a
compound of the petrolatum three times a day were
applied in our case.
Previously reported treatments for phthiriasis
palpebrarum include plucking the eyelashes,
mechanical removal of the lice with fine forceps,
cryotherapy, argon laser photocoagulation, fluorescein
eye drops 20 %, physostigmine 0.25 %, lindane 1 %,
pure vaseline (petroleum jelly 100 %), yellow mercuric
oxide 1 %, malathion drops 1 % or shampoo 1 %, oral
ivermection and pilocarpine drops 4 % (11,13).

Phthirus pubis or crab lice which are bloodsucking
insects are found most frequently in the inguinal
area, but can also take place in the chest hair, axillae,
eyelashes and eye-brows. In general, cases with genital
infestation of isolated palpebral involvement have been
described (6). Phthirus pubis belongs to the phylum
Arthropoda, the class Insecta, the order Phthiraptera
also called Pediculosis pubis, Pubic louse and Crab louse.
Adult pubic louse is a 1 – 2 mm in size with a wingless,
broad and flat translucent body through which freshly
injested blood meal can be visualized. The body is crab
like and divided into head, thorax and abdomen. It has
three pairs of short, stout legs. By its powerful claws,
pubic louse can grasp tightly to hair shafts. Life span
is around 1 month, passing through three stages: Nits
to Nymph to Adult. Without a host, it can not survive
for more than 1 day (7). It’s difficult to remove the lice
due to its translucency and deep burrowing in the lid
margin. On the other hand by attentive and prolonged
examination with biomicroscop, parasite’s slow
movement can be observed by the physician (1, 8, 9).
It’s known that Phthiriasis palpebrarum is an
uncommon reason of blepharoconjonctivitis and
is diagnosed chiefly in children. At the region of
lice bite, conjunctival inflammation, preauricular
lymphadenopathy and secondary infection may also
be observed (10, 11, 14). In our case, we observed

We continued our treatment protocol for one month
period. On the third day, relief of itching, stinging and
watering owing to patient were occurred. Significant
reduction in the amount of lice and their nits (eggs)
was observed in the first week. Two weeks later; the
eyelashes were clear of all lice and nits. The patient
was followed-up once every 7 days for 2 months.
There was complete cure without any recurrence.
Pure vaseline was preferred in our treatment due to
its characteristics such as having no systemic adverse
effects, being cheap and obtainable, effective in
eradicating lice.
In conclusion, phthiriasis palpebrarum infestation is
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commonly misdiagnosed as allergic, viral or bacterial
conjunctivitis. Detailed patient history and attentive
examination are crucial for accurate diagnosis and
appropriate treatment. Besides that, in cases with
resistant and prolonged blepharoconjunctivitis;
phthiriasis palpebrarum infestation always should be
kept in mind.
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Bu sunumumuzda nadir bir durum olan primer bilateral fetal hidrotoraks olgusunu, literatür ile birlikte gözden
geçireceğiz. Fetusa 33. gebelik haftasında tanı konmasından sonra, toplam 5 kere torasentez işlemi yapıldı.
Hasta son adet tarihine (SAT) göre 40 hafta 3 günde normal doğum yaptı. İntrauterin torasentez yapılan bebek
56 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Bu sunumda fetal hidrotoraks vakalarına genel bir literatür
taramasıyla torasentez işlemi ve kısaca diğer tedavi yöntemlerini sunacağız ve fetal akciğerde biriken sıvının
etyolojisini ve sonuçlarını gözden geçireceğiz.
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Anahtar kelimeler: Fetal hidrotoraks; Torasentez; Perinatal sonuçlar.
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ABSTRACT

Kadın Hastalıkları ve Doğum

In this report, we will review a rare case of primary bilateral fetal hydrothorax with the literature. After the
diagnosis was made at 33 weeks of gestation, thoracentesis was performed 5 times in total. The patient
had a normal delivery on 40 weeks and 3 days gestational age according to her last menstrual period (LMP).
The baby whom had intrauterine thoracentesis had been hospitalized and discharged after 56 days. In this
presentation, we will present a general literature review of fetal hydrothorax cases with thoracentesis and
other treatment modalities, and we will review the etiology and results of the fluid that accumulates in the
fetal lung.
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GİRİŞ
Fetal hidrotoraks ( plevral efüzyon) plevral boşlukta
nonspesifik sıvı birikimi olarak tanımlanır [1]. Plevral
boşluk, akciğer yüzeyi ile göğüs boşluğunu saran
visseral ve paryetal plevra arasındaki boşluktur. Fetal
hidrotoraks prenatal ultrasonografide, akciğerleri
çevreleyen toraksta tek taraflı veya bilateral anekoik
boşluk olarak görülür [1].
Fetal plevral efüzyon yaklaşık olarak 1/10.000-15.000
oranında görülen nadir bir konjenital anomalidir [2].
Primer fetal hidrotoraks lenfatik sistemin gelişimsel
anomalisine bağlı olarak gelişen lenfatik kaçaktan
kaynaklanır, çoğunlukla bir dışlama tanısıdır. Vakaların
çoğu son trimesterde tanı alır [1]. Klinik seyir; spontan
rezolüsyondan progresif bir artışla
hidrops ve
polihidramnios gelişimine veya yüksek preterm doğum
riski ve intrauterin ölüme kadar değişir [3]. Fetal
hidrotoraks % 57 ile 100 arasında perinatal mortaliteye
sahiptir. Eğer hidrotoraks generalize hidropsa eşlik
ediyorsa mortalite daha yüksektir. Perinatal ölümün
asıl sebebi gelişmekte olan akciğerlere bası yaparak
pulmoner hipoplaziye neden olan intratorasik
kompresyondur [4].
Plevral efüzyonun spontan rezolüsyonu bildirilmiştir
[5]. Bununla birlikte, izole fetal plevral efüzyonlar veya
hidrotoraks genellikle kötü sonuç verir. Mortalite teşhis
anında 32. gebelik haftasından önce ise % 55 iken daha
sonrasında tanı alanlarda % 30 oranındadır [6]. Hidrops
ilişkili olduğunda mortalite % 100'e kadar yükselebilir
[7]. Büyük plevral efüzyonlar, vena kava tıkanıklığı ve
kardiyak kompresyon ile hidramniyoza neden olabilir
[4, 8].

VAKA SUNUMU
Yirmi altı yaşında olan hastanın obstetrik anamnezinde
3. gebeliği idi. İlk gebeliğinde fetal hidrops nedeniyle
28. gebelik haftasında intrauterin gebelik kaybı
yaşamış. İkinci gebeliğinde miad yarık damak-dudak
anomalisi olan erkek bebek doğurmuş. Akraba evliliği
olmadığı ve ebeveynlerin ailelerinde de anomalili
bebek öyküsü olmadığı öğrenildi. Hastanın tarafımızca
ilk muayenesi SAT’a göre 25 hafta 3 günlük iken yapıldı.
Bu muayenede fetusun biyometrik ölçümleri 22 hafta
ile uyumluydu ve herhangi bir anomaliye rastlanmadı.
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Hastanın bu gebeliğinde yaptırdığı hemogram,
biyokimya ve TORCH tetkik sonuçlarının normal
olduğu görüldü. Rh uyumsuzluğu yoktu. Hastanın daha
önceki gebeliklerinde ve bu gebeliğinde herhangi bir
hastalık geçirmediği öğrenildi. İkinci trimester ayrıntılı
ultrasonografi (USG) incelemesi normaldi. Hastanın 8
hafta sonraki muayenesinde fetal biyometrik ölçümler
31 hafta ile uyumluydu ve fetal hidrotoraks tanısı
kondu. Sağ ve sol torasik boşlukta sırasıyla en geniş
çapı 20 mm ve 5 mm olan mayi gözlendi (Resim 1 ve 2).
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Fetal kalbin aksı hafif sola kaymıştı. Amniyon mayi
normal olarak değerlendirildi, mide cebi ve üriner sistem
normal olarak değerlendirildi. Fetal batında minimal
asit izlendi. Fetusun doppler USG incelemesinde; orta
beyin arteri (MCA) ölçümlerinde sistolik volüm 50,7 ml
(1,27 mom), umbilikal arter ölçümlerinde S/D 4,5 RI
0,78 olarak saptandı ve gestasyonel haftasıyla uyumlu
olduğu görüldü. Annenin Parvovirüs B19 ve HSV
antikorları negatifti. Hastaya ve ailesine bilgi verilerek,
gerekli onamlar alındı. Hazırlıklar sonrası 20 gauge
amniyosentez iğnesiyle sağ torasik boşluktan 22 ml
mayi aspire edildi. Mayi açık sarı renkte idi, pürülan
veya mukoid karakterde değildi. Sıvının biyokimyasal
özelliği serum vasfında idi. Hastanın 10 gün sonraki
muayenesinde sağ ve sol torasik boşlukta en geniş
çapı sırasıyla 15mm ve 5 mm olan plevral sıvı olduğu
gözlendi. Gerekli onam ve hazırlıklar sonrasında yine
torasentez yoluyla plevradan 29 ml mayi aspire edildi.
Hidrotoraksın tekrarlaması üzerine plevro-amniyotik
şant yapılmasına karar verildi, fakat teknik yetersizlik
sebebiyle uygulanamadı. Hastanın bir hafta sonraki
muayenesinde yine bilateral plevral sıvı birikimi
gözlendi. Umbilikal arter dopplerinde S/D 2,69, PI 0,98
RI 0,63 olarak ölçüldü ve normal olarak değerlendirildi.
Amniyon sıvısı 4 kadranda toplam 25,5 cm idi ve
artmış olarak değerlendirildi. NST reaktifti. Fetal sol
ve sağ torasik boşluklardan toplam 45 ml seröz vasıfta
sıvı aspire edildi. Daha sonraki haftalık muayeneleri
normaldi. Sonraki iki muayenesinde polihidroamniyoz
izlenmedi ve plevral sıvı ilk muayenede minimal, ikinci
muayenede ise sağ ve sol torasik boşlukta en geniş
çapı sırasıyla 10 mm ve 4 mm idi. Bir hafta sonraki
muayenede hasta yatırılarak doğum hazırlığı ve
intratorasik basıncı azaltmak amacıyla torasentez işlemi
tekrarlandı. İlk gün sol torasik boşluktan 21 ml, 2 gün
sonra da sağ torasik boşluktan 23 ml seröz karakterde
sıvı aspire edildi. Hasta doğum için, üçüncü basamak
yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı gerekli olabileceğinden
tersiyer bir merkeze yönlendirildi.
Hasta SAT’a göre 40 hafta 3 günlük iken tersiyer
merkezde 3270 gr canlı bir kız bebek doğurdu.
Yenidoğan hastanede yattığı süre içinde torasentez
işlemine gerek olmadı, ancak postpartum 9. günde
parasentez ile batından 40 ml mayi aspire edildi.
İntrauterin hidrotoraks, pulmoner hipertansiyon, E.
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Koli sepsisi ve asit tanılarıyla 56 gün yattıktan sonra
sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

TARTIŞMA
Normal koşullarda, parietal plevranın mezotel
hücreleri arasındaki küçük boşluklar (stoma) sıvının
plevral boşluğa ve serbest dolaşımına izin verir. Bu
stomalar, lenfatik kanallara boşalan ve daha sonra
mediastinal lenf nodlarına drene olan lenfatik lakuna
ile doğrudan iletişim kurarlar. Bu drenaj yolunda veya
salgılanmasında bir bozulma varsa, lenf sıvısı plevral
boşlukta toplanır [9]. Yenidoğanlarda en sık hidrotoraks
nedeni olan şilotoraks, beslenme sonrası plevral sıvıda
şilomikronların izlenmesiyle teşhis edilebilir [10].
Yenidoğan bebeklerde oral beslenmeyi takiben sıvı 42
mg/dl’den fazla trigliserid içeriyorsa ve hücre içeriğinde
lenfosit oranı % 80’i aşıyorsa şilotoraks olarak nitelenir.
Ancak intrauterin fetüs oral alamadığından ve lenfosit
oranı da normal olarak % 80’den fazla olduğundan
bu parametreler prenatal olarak kullanılamaz [4,
11]. Bununla birlikte şilotoraksın, intrauterin yaşam
boyunca diğer hidrotoraks nedenlerinden ayrılması
zordur [12].
Diğer ilişkili durumlar arasında kistik higroma,
adenovirüs,
parvovirüs
B19
gibi
konjenital
enfeksiyonlar, HSV tip 1 ve bir dizi genetik sendromlar
(Noonan ve Opitz-Frias hipertelorizm hipospadias
sendromu) bulunur. Bu nedenle, izole plevral efüzyonun
prenatal tanısı, fetal anatomi, ekokardiyografi ve fetal
karyotipleme, maternal kan sayımı ve antikor tayini,
TORCH ve parvovirus B19 ve Kleihauer- Betke testine
ihtiyaç duyar [1].
Ultrason ve fetal kan örneklemesi ile ilgili ayrıntılı
bir araştırmaya rağmen, kardiyak anormallikler veya
disritmi ile ilişkili olmayan immün olmayan hidropsların
nedenleri, vakaların % 50'sinden fazlasında
açıklanamayabilir [13]. Konjenital şilotoraks, pek
çok açıklanamayan hidrops vakasının birincil nedeni
olarak önerilmiştir. Fetal hidrotoraksların aspirasyonu,
doğumdan hemen önce gerçekleştirildiğinde yenidoğan
resüsitasyonunu kolaylaştırır. Sıvı, aspirasyondan 6
ila 48 saat sonra yeniden birikmeye başladığı için,
pulmoner hipoplaziyi önlemek ve hidropsları ve
hidramniyozları tersine çevirmek için uzun süreli
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drenaj gereklidir [13, 14]. Son zamanlardaki deneysel
çalışmalar, bazı konjenital şilotoraks vakalarının da
genetik kaynaklı olabileceğini düşündürmektedir.
Aslında, integrin alfa 9β1'den yoksun farelerde,
şilotoraks geliştiği ve solunum yetmezliği ve ölüme
neden olan lenfatik sistemin ve torakal kanalın defektif
gelişimi görülmüştür [15].
Rustico ve arkadaşları yaptıkları bir derlemede,
27 haftalık ortalama gestasyonel yaşta hastalığın
saptandığını ve fetusların % 22'sinde spontan regresyon
gözlendiğini söylemişlerdir [1].
Klam ve arkadaşları spontan düzelme olasılığının en
fazla olan olguların ikinci trimesterde (% 67), daha sık
tek taraflı (% 65) olanlarda olduğunu ve birkaç hidropik
fetüste bile plevral efüzyon gerilemesi olduğunu
tanımlanmıştır [16].
Aksine, bazı hafif fetal hidrotoraks vakaları hidrops
gelişmesiyle birlikte ciddi bir forma hızla ilerleyebilir.
İntrauterin meydana gelen ölümlerin yaklaşık dörtte
biri, doku hipoksisine ve asidemiye neden olan dolaşım
bozukluklarından kaynaklanmaktadır. Ancak, postnatal
ölümlerin çoğu pulmoner hipoplaziye bağlıdır [1].
Primer Fetal Hidrotoraksın (PFHT) klinik yönetiminde
sık sonografik incelemeler gereklidir. Hastaneye yatış
zorunlu değildir [17].
Torasentezin bir fetusun hayatta kalmasının nedeni
olabileceğine karar vermek zordur [18]. Yine de
bizim durumumuzda, terapötik müdahalenin,
gebeliğin olumlu sonucu için gerekli olacağına karar
verdik. Hipovolemi ve hipoproteinemi olasılığı, bizi
kaygılandıran durumlar olmasına karşılık fetusun iyilik
hali için bu durumları riske ettik. Fetal Hidrotoraks
vakalarında bazı yaklaşımlar bulunmakla birlikte bizim
için en uygun olanı tercih etmek durumunda kaldık.
Torasentez işlemi, genel olarak plevral sıvıyı aspire
etmek için 20 gauge spinal iğne kullanılarak ultrason
kontrolü altında gerçekleştirilir. Çoklu aspirasyonlardan
sonra, az sayıda plevral efüzyon intrauterin çözülebilir.
Bununla birlikte, vakaların çoğunda, sıvının yeniden
birikmesi aspirasyondan sonra 1 saat ile 10 gün
arasında tekrar ortaya çıkar [19].
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Prosedür, neonatal resüsitasyonu kolaylaştırmak için
doğumdan önce akciğer genişlemesine izin vermek
amacıyla zaman zaman kullanılmıştır [20, 21].
Aubard ve arkadaşlarının 17-37 hafta arasında yaptığı
bir veya daha fazla torasentez sonrası klinik sonuçlar
çok değişkendir. Tedavi edilen 29 olgunun 13'ünde (%
45) plevral efüzyon kötüleşerek fetal ölümle sonuçlandı;
7 (% 24) olguda plevral efüzyon olumlu bir sonuçla
geriledi; 9 (% 31) olguda, durumun nüksüne rağmen iyi
bir sonuç vardı. Hidrops varlığında, torasentez sonrası
sağkalım oranı % 10, hidropik olmayan fetuslarda % 60
idi [3].
Torako-Amniyotik Şant işlemi, aspirasyondan sonra
sıvı hızla biriktiği için, plevral efüzyonun tedavisi için
daha uygun bir prosedür olarak uzun süreli drenaj
sağlar ve ilk olarak Seeds and Bowes (1986) tarafından
tanımlanmıştır. Fetal kanama, skar oluşumu ve
konjesyon bantlarının oluşumuyla ilgili izole raporların
yanı sıra şant ile ortaya çıkan en yaygın komplikasyonlar,
membranların prematür rüptürü, erken doğum ve
koryoamniyonit gibi görünmektedir [22].
Plörodezis işlemi ise, ilk kez Tanemura ve ark. ve
Okawa ve diğ. tarafından erişkin hastalarda deneyime
dayanarak, OK-432'nin fetal intraplevral enjeksiyonu
ile (glikolitik ve enzimatik özelliklere sahip bir avirülan
streptokokal hücrelerin liyofilize şekli), plevranın
enflamatuar hücreler tarafından infiltre olmasına ve
akciğer yüzeyine yapışmasına neden olur. Amniyotik
sıvı embolisine bağlı bir anne ölüm vakası, OK432 plörodezisten 8 hafta sonra meydana geldi.
Muhtemelen prosedürle ilgisi olmamasına rağmen, bu
ölüm açıkça kayda değer bir endişe kaynağıdır [23-25].
Plörodezle ilgili bir başka yol da, trombotik bir yama
oluşturmak amacıyla, maternal kanın intraplevral
olarak enjekte edilmesidir [26].
PFHT hamileliğin sonlandırılması için bir sebep değildir.
Rahim içi takip için tüm invaziv olmayan ve invazif
prenatal tanı ve tedavi yöntemleri mevcut olmalıdır.
Hidrotoraks semptomları ortaya çıktığı zaman
torasentez yapılmalıdır. Hızlı sıvı birikmesi veya erken
gebelikte tespiti durumunda, pleuroamniyotik şant
seçimi tercih edilen yöntemdir.
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Fetal Hidrotoraks, primer sezaryen için, özellikle de
başarılı intrauterin tedaviden sonra bir endikasyon
değildir. Tedavi ve takip gebeliğin sonuna kadar
yapılmalıdır. Bununla birlikte, invaziv prosedürlerin
neden olduğu iyatrojenik olarak beklenmedik maternal
veya fetal komplikasyonlarla karşılaşılabilineceğini
ebeveynlere anlatmak gerekir [18].
Fetal hidrotoraks varlığında, fetal problemler göz
önünde bulundurulmalıdır. Bunlar, eritroblastozis
veya non-immün nedenlerin yanı sıra intrauterin
enfeksiyonların neden olduğu fetal hidropsu içerir.
Bizim vakamızda izole bilateral fetal hidrotoraks
mevcuttu.
Plevra dekompresyonu, torasentez veya plöroamniyotik
şant ile sağlanabilir. Torasentez teknik olarak basittir
ve hayat kurtaran bir acil durum prosedürü olabilir;
bununla birlikte, efüzyonlar hızlı bir şekilde yeniden
tekrarlama eğilimindedir.
Plöroamniyotik şant daha invaziv olmakla birlikte
potansiyel olarak uzun süreli bir tedavi avantajına
sahiptir.
Plevral efüzyonun prenatal tanısı kötü prognoz taşır.
Bu fetüslerin yaklaşık yarısı exitus olur. Hidrops varlığı
ve erken gebelik döneminde hidrotoraks saptanması
sağkalımı olumsuz etkileyen ek faktörlerdir [2].
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- Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar
*Derleme 5000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 4, kaynak sayısı en fazla 100 olmalıdır.
Kısa bildiriler:
-2000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 20 olmalıdır.
Olgu Sunumu:
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.
İçerik:
- Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar
Editöre mektup
Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve sorularını içerir.
İçerik:
- Başlık ve özet bölümleri yoktur
- Mektuplar en fazla 500 kelimelik yazılardır, kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır, şekil ve tablo içermez.
- Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır.
- Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.
Kontrol Listesi
Makale aşağıda gösterildiği gibi ayrı dosyalar halinde hazırlanmalıdır:
1.Başvuru Mektubu
2.Başlık sayfası
3.Özet
4.Ana metin (makale metni, teşekkür, kaynaklar, tablolar ve şekil başlıkları)
5.Şekiller
6.Yayın Hakları Devir Formu
*Yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler dergipark.org.tr adresine gönderilmelidir.
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Scope
Bozok Medical Journal is the official publication of Yozgat-Bozok University, Faculty of Medicine that offers scientific content. It is printed 4
times in a year in the months of March, June, September and December.
Bozok Medical Journal is a national journal, based on peer-review consultation principles publishing clinic and basic science, original
research articles, reviews, editor views and case reports in every field of medicine.
Bozok Medical does not request application or process fees. Also, it does not pay any kind of compensation or fee for the published articles
Aim
The journal aims to publish research, original work, review and case reports that contribute in its field on national and international levels
in basic medical sciences and clinical branches.
General Information
Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under consideration by another journal, or have not
been previously published. Direct quotations, tables, or illustrations that have appeared in copyrighted material must be accompanied by written
permission for their use from the copyright owner and authors.
The Journal commit to rigorous peer review, and stipulates freedom from commercial influence, and promotion of the highest ethical and
scientific standards in published articles. It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets scientific criterias and ethical criterias.
During the evaluation of the manuscript, the research data and/or ethics committee approval form can be requested from the authors if it’s required
by the editorial board.
All articles are subject to review by the editors and at least two referees. Acceptance is based on significance, and originality of the material
submitted. Authors should upload the final version of the draft to the system as a single word file If the article is accepted for publication, it may be
subject to editorial revisions to aid clarity and understanding without changing the data presented.
The publisher owns the copyright of all published articles. The authors are responsible for the statements and opinions expressed in the
published material and are not paid by any means for their manuscripts. A copyright release form signed by all authors, a copy of conflict of interest and
a copy of the approval of ethics committee must be posted simultaneously with the manuscript to the following address: e-mail (tip.editor@bozok.edu.
tr) or by fax (+90 354 214 06 12). Submissions received without these forms (copyright, conflict of interest and approval of ethics committee) cannot
be sent out for review.
The publisher owns the copyright of all published articles. Statements and opinions expressed in the published material herein are those of the
author(s). Manuscript writers are not paid by any means for their manuscripts.
Editorial Policies
• Text should be double spaced with 2,5 cm margins on both sides of a standard A4 page, using 12-point font. Manuscripts should be written
with Microsoft Office Word document or rich text format.
• Each section should start on a separate page.
• The pages should be numbered consecutively, beginning with the title page and the page numbers should be placed in the lower right
corner of each page.
• The title page should be organized as follows: Full title of the article, both in Turkish and English, all author’s full names with academic
degrees, and names of departments and institutions, short title of not more than 40 characters for page headings, at least 3 and maximum 6 key words,
corresponding author’s e-mail, postal address, telephone and fax numbers, any grants or fellowships supporting the writing of the manuscript.
• Abstracts should written Turkish and English according to categories of articles.
•
Key words should be minimally 3 and maximum 6, and should written Turkish and English. The words should be separated by semicolon
(;), from each other. English key words should be appropriate to “Medical Subject Headings (MESH)” (Look: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
Turkish key words should be appropriate to “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)” (Look: www.bilimterimleri.com).
• All figures, pictures, tables and graphics should be cited at the end of the relevant sentence and numbered consecutively and kept
separately from the main text. Explanations about figures, pictures, tables and graphics must be placed at the end of the article. All abbrevations used,
must be listed in explanation which will be placed at the bottom of each figure, picture, table and graphic. Submit your figures as EPS, TIFF, JPG or PDF
files, use 300 dpi resolution for pictures and 600 dpi resolution for line art.
• In acknowldgements section; conflict of interest, financial support, grants, and all other editorial (statistical analysis, language editing)
and/or technical asistance if present, must be presented at the end of the text.
• The list of the references at the end of the paper should be given according to their first appearance in the text. Journal abbreviations
should conform to the style used in the Cumulated Index Medicus (please look at: www.icmje.org). Citations in the text should be identified by numbers
in brackets at the end of the relevant sentence. If reference numbers follow each other, the hyphen is placed between the starting and ending numbers.
All authors should be listed if six or fewer, otherwise list the first six and add the et al. Declarations, personal experiments, unpublished papers, thesis
can not be given as reference. Format for on-line-only publications; DOI is the only acceptable on-line reference.
• Choosing references from national magazines is recommend.
Examples for writing references (please give attention to punctuation):
• Format for journal articles; iinitials of author’s names and surnames, titles of article, journal name, date, volume, number, and inclusive pages,
must be indicated.
* Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint
Surg. 1999;81(11):1600-10.
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• Format for books; initials of author’s names and surnames, chapter title, editor’s name, book title, edition, city, publisher, date and pages.
* Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative
treatment. Vol. 2. St. Louis: Mosby, 1998: 1181-96.
• Article with a Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug
reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.
• For other reference style, please refer to “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample
References”.
CATEGORIES OF ARTICLES
Original Research Articles:
Original prospective or retrospective studies of basic or clinical investigations in areas relevant to medicine.
Content: - Abstract (200-250 words; the structured abstract contain the following sections: Objective, material and methods, results, conclusion;
both in Turkish and English)
- Introduction
- Material and Methods
- Results
- Discussion/ Conclusion
- Acknowledgements
- References
*Original articles should be no longer than 5000 words and should include no more than 6 figures / tables and 40 references.
Review Articles
The authors may be invited to write or may submit a review article. Reviews including the latest medical literature may be prepared on all medical
topics. Authors who have published materials on the topic are preferred.
Content: - Abstract (200-250 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
- Titles on related topics
- References
* These manuscripts should be no longer than 5000 words and include no more than 4 figures and tables and 100 references.
Short Communications
It should be no longer than 2000 words and include no more than 2 figures and tables and 20 references.
Case Reports
Brief descriptions of a previously undocumented disease process, a unique unreported manifestation or treatment of a known disease process, or
unique unreported complications of treatment regimens. They should include an adequate number of photos and figures.
Content: - Abstract (average 100-150 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
- Introduction
- Case report
- Discussion
- References
Letters to the Editor
These are the letters that include different views, experiments and questions of the readers about the manuscripts that were published in this journal
in the recent year.
Content: - There’s no title, abstract, any figures or tables
- It should be no more that 500 words, the number of references should not exceed 5.
- Submitted letters should include a note indicating the attribution to an article (with the number and date) and the name, affiliation and
address of the author(s) at the end.
- The answer to the letter is given by the editor or the author(s) of the manuscript and is
published in the journal.
Checklist
The manuscript should be prepared as separate files in the following order:
1. Cover Letter
2. Title Page
3. Abstract
4. Main Text (text, acknowledgments, references, tables, and figure legends)
5. Figures
6. Copyright Form
Manuscripts should be prepared according to the instructions to authors and submitted online to the dergipark.org.tr
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