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SİGARA İÇİMİNİN HİPERTANSİF HASTALARDA İNSÜLİN REZİSTANSI,
REZİSTİN, QT İNTERVAL PARAMETRELERİ VE MİKROALBUMİNÜRİ
ÜZERİNE ETKİSİ

Özet
Amaç: Hipertansiyon ve sigara içimi kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörleridir. QT interval parametre-
lerinde uzama, mikroalbuminüri ve rezistinin diyabetes mellitus, insülin rezistansı ve kardiyovasküler hastalıklar 
ile bağlantılı olduğu kabul edilmektedir. Çalışmamızda sigara içmeyen ve içen hipertansif hastalarda insülin re-
zistansı, rezistin, QT interval parametreleri, microalbuminüri arasındaki ilişkiyi araştırmayı planladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız 61 sigara içmeyen ve 23 sigara içen hipertansif kadın hastayı kapsadı. Her 
iki grupta yaş, açlık kan şekeri, insülin, insülin rezistansı indeksi, QT interval parametreleri, mikroalbuminüri ve 
rezistin seviyelerini kıyasladık.

Bulgular: Sigara içmeyen ve içen hipertansif hastalarımızda hiçbir parametreyi istatistiksel olarak farklı bulmadık.

Sonuç: Sonuçlarımız sigara içiminin en azından bizim hipertansif hastalarımızda insülin rezistansı, rezistin, QT 
interval parametreleri and mikroalbuminüriyi etkilemediğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, rezistin, insülin rezistansı, QT interval parametreleri, mikroalbuminüri. 

Summary
Aim: Hypertension and smoking are risk factors for cardiovascular disease. Prolongation in QT interval para-
meters, microalbuminuria and resistin are presumed to be associated with diabetes mellitus, insulin resistance 
and cardiovascular disease. In our study we planned to investigate the relationship of insulin resistance, resistin, 
QT parameters, microalbuminuria in hypertensive patients who smoke or do not smoke.

Material and Method: Our study included 61 non-smoker and 23 smoker hypertensive females. We made com-
parisons of age, fasting blood glucose, insulin, insulin resistance index, QT interval parameters, microalbuminu-
ria and resistin in two groups.

Results:In our smoker and non-smoker hypertensive groups none of the parameters were found to be different. 

Conclusion: Our results made us speculate that smoking does not effect insulin resistance, resistin, QT interval 
parameters and microalbuminuria in at least our hypertensive patients.

Keywords: Hypertension, resistin, insulin resistance, QT interval parameters, microalbuminuria

THE EFFECT OF SMOKING ON INSULIN RESISTANCE, RESISTIN, QT INTERVAL 
PARAMETERS AND MICROALBUMINURIA IN HYPERTENSIVE PATIENTS

Gül GÜRSOY*, Sena ULU*, Yaşar ACAR*, Berrin DEMİRBAŞ*, Ahmet CİMBEK*, Fatih GÜNGÖR*, Aslı 
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Giriş
Hipertansiyon ve sigara içimi gerek kardiyovaskü-
ler ve gerekse serebrovasküler hastalıkların morbidi-
te ve mortalitesinde önemli risk faktörleri olarak ka-
bul edilmektedirler. İnsülin rezistansının da Tip 2 Di-
yabetes Mellitus (T2DM), hipertansiyon, dislipidemi, 
obezite ve koroner arter hastalığında rol oynadığı kabul 
edilmektedir. Tüm bu metabolik bozukluklar arasında-
ki bağlantılarda adipozitlerden salınan faktörlerin yer 
aldığı düşünülmektedir. 
Rezistin son zamanlarda üzerinde yoğun araştırmaların 
yer aldığı bir adipositokindir. Hayvanlarda ve insanlar-
da insülin rezistansı üzerine etkisini araştıranlar kesin 
fikir birliğine varmamış olup, daha çok çalışmaya ihti-
yaç duyulmaktadır (1-6). 
QT intervali total ventriküler myokardial depolarizas-
yon ve repolarizasyon süresini yansıttığı için, uzaması 
normal kişilerde bile ani ölüm ve kötü sürviv ile ilişki-
lidir (7,8). Düzeltilmiş QT intervalinde (QTc) ve QT in-
terval dispersiyonunda (QTd) uzama ile diyabetes mel-
litus, kardiyovasküler hastalık ve hipertansiyon arasın-
da ilişki bulunmuştur (9-13). 
Hem diyabetiklerde, hem de genel popülasyonda al-
bumin ekskresyonu kardiyovasküler hastalık ve morta-
litesinde kuvvetli bir prediktör olarak kabul edilmekte-
dir (14-17). Endotel disfonksiyonunun hipertansiyonun 
önemli bir komponenti olduğunu ön gören çalışmalarda 
mikroalbumin seviyeleri hastalığın ciddiyeti ile bağlan-
tılı bulunmuştur (16,17). 
Bu bilgilerin ışığı altında hipertansif hastalarda siga-
ra içiminin insülin rezistansı, rezistin, QT interval para-
metreleri ve mikroalbuminüri üzerine etkisini araştırma-
yı uygun bulduk.

Gereç ve Yöntemler
Bu çalışma Nisan 2009-Temmuz 2009 tarihleri arasın-
da S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili-
ye polikliniklerinde izlenen ve bu çalışmaya katılmayı 
kabul eden, yaşları 30-80 arasında değişen 61 sigara iç-
meyen ve 23 sigara içen hipertansif hasta üzerinde ger-
çekleştirilmiştir. Resistin serum ve haberci ribonükle-
ik asit (mRNA) seviyeleri kadın ve erkeklerde farklılık 
gösterdiğinden homojen bir grup elde etmek amacıyla 
sadece kadın hastalar alınmıştır. 
Erkek cinsiyet, diyabetes mellitus, glukoz entoleran-
sı, hiperlipidemi, metabolik parametreleri etkileyebile-
cek hastalıklar (mevcut hastalık veya hikayesinde tiroid 
fonksiyon bozuklukları gibi), kronik hastalıklar (böbrek 

veya renal hastalıklar gibi), infeksiyon ve koroner arter 
hastalığı dahil edilmeme kriterleri olarak kabul edildi. 
Detaylı fizik muayeneden sonra hastaların 25mm/s hı-
zındaki kağıt üzerine 12 derivasyonlu elektrokardiyog-
ramları (EKG) çekildi ve QT intervali analizi yapıldı. 
Sinüs ritminde olmama, dal bloku ve diğer ventriküler 
iletim gecikmesi gibi EKG değişikliklerinin yorumunun 
zor olması ve sonuçta oluşan QT interval uzamasının 
yanlış değerlendirilme ihtimali olması nedeniyle bu tip 
EKG’ye sahip kişiler çalışmaya alınmadı. RR ve QT in-
tervalleri iki uzman tarafından, V5 derivasyonunda ta-
kip eden beş siklusta hesaplandı. QT intervali için QRS 
kompleksinin başından T dalgasının inişinin sonuna ka-
dar olan süre alındı. Önceki kalp siklusu uzunluğu ile 
düzeltilmiş QT intervali (QTc) Bazzet formülünden he-
saplandı (QTc= QT/ RR ½). Her kişi için QTc, hesapla-
nan 5 interval ortalaması olarak alındı. Her hangi bir de-
rivasyondaki en uzun ve en kısa QT intervali arasındaki 
fark, QT dispersiyonu (QTd) olarak belirlendi. 
Tansiyon ölçümleri; katılımcılar sandalyede, ayak-
lar zemin üzerinde ve kol, kalp düzeyinde desteklene-
cek şekilde, en az 5 dakika sakin bir şekilde oturduk-
tan sonra, uygun boyutlu manşon kullanılarak ölçüldü. 
Ölçüm sağ üst kolda en aşağı 3 kere olmak üzere ya-
pıldı ve analiz için ortalaması alındı. Tekrarlanan öl-
çümlerde kan basıncı sistolik ≥140mmHg ve diastolik 
≥90mm/Hg olan veya antihipertansif ilaç kullanan kişi-
ler çalışmaya dahil edilmiştir. 
Katılımcılardan 12 saatlik açlığı takiben açlık kan şe-
keri (AKŞ), insülin ve rezistin için kan örnekleri alındı. 
Mikroalbuminüri spot idrarda çalışıldı. 
İnsülin direnci indeksi olan homeostazis model assess-
ment (HOMA-IR) ise açlık serum insülin (mikro ünit/ 
ml) x açlık plazma glukoz (mmol/l) /22.5 formülüne 
göre hesaplandı. 
Glukoz, serumda Roche/Hitchi moleküler PP otoana-
lizöründe enzimokalorimetrik metodla spektrofotomet-
rik olarak ölçüldü. İnsülin düzeyi tesbiti için Alpha Di-
agnostic, Human Insulin ELISA kiti kullanıldı. Mik-
roalbuminüri nefolometrik metot ile ölçüldü. Rezistin 
için 12 saatlik açlık sonrası alınan kan örnekleri kuru 
tüpe konularak 5000 devir ile 10 dakika santrifüj edildi. 
Ayrılan serum kısmı alınarak tekrar kuru tüpe konuldu. 
Serum örnekleri ölçüm yapılana dek 80°C‘de donduru-
larak saklandı. Serum rezistin düzeyi tespitinde ELISA 
yöntemi kullanıldı. 
Çalışma lokal etik komite tarafından onaylandı ve tüm 
çalışmaya katılan kişilerden yazılı onay formu alındı. 
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Çalışmamız 2008 Helsinki deklerasyonuna uygun ola-
rak gerçekleştirildi. 
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS programı 11,5 
(Customer ID 30000105930) kullanıldı. Değişkenler-
le ilgili sonuçlar ortalama ± standart sapma şeklinde ta-
nımlandı. Student t testinden faydalanıldı. P değeri < 
0.05 ise anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Hipertansif hastaların sigara içmeme ve içme durumları-
na göre sınıflandırıldıktan sonra karşılaştırılması tablo 1 de 
sunulmuştur. Hiçbir parametre hipertansif sigara içmeyen 
ve içen hastalarda istatistiksel farklılık göstermedi.  

Tartışma
Kardiyovasküler hastalık için risk faktörleri sıralamasın-
da hipertansiyon, sigara içimi, diyabetes mellitus veinsü-
lin rezistansı klasik risk faktörleri arasında yer almaktadır. 
Artmış sistemik kan basıncı, endotel disfonksiyonuna yol 
açarak koroner kalp hastalığı için risk oluşturur. Hipertan-
siyon, endotelden salınan vazodilatatörler ve çeşitli mak-
romoleküllere karşı vasküler geçirgenliği arttıracak şekilde 
damarı zayıflattığı gibi hem aterojenik madde olan endote-
lin üretimini indükler, hem de lökositlerin endotele yapış-
masını kolaylaştırma, düz kas hücrelerinin proliferasyonu 
ve büyüme faktörlerinin salınımının uyarılması gibi birçok 
etkileri vardır (18,19).
Kardiyovasküler hastalık riski günde 20 adetten fazla 
sigara içenlerde içmeyenlere göre 4 kat daha fazladır 
ve sigarayla akut miyokard infarktüsü riskinin 3-6 kat 
arttığı belirtilmektedir (20). Sigaranın bırakılması 3-5 
yıl içinde koroner arter hastalığı riskini en aşağı %50 
azaltmaktadır (21,22). Sigaranın plazma fibrinojen dü-

zeyini, trombosit aktivasyonunu ve kan viskozitesini 
arttırdığı, nitrik asit düzeyini azalttığı, yüksek dansite-
li lipoprotein kolesterolünü azaltarak düşük dansiteli li-
poprtotein kolesterol oksidasyonunu arttırdığı üzerinde 
durulmaktadır (20).
İnsülin direnci ve hiperinsülinemi ateroskleroza neden 
olan vasküler yapı değişikliklerini arttırır, endotel dis-
fonksiyonuna katkıda bulunarak koroner arter hastalı-
ğına zemin hazırlar. Ayrıca insülin lipoliz sırasında yağ 
hücrelerinin yağ asidi alım hızını belirleyen açilasyon 
uyarıcı proteinin etkinliğine etki eder. İnsülin rezistan-
sı mevcut olduğunda artmış büyüme faktörleri aterosk-
lerotik lezyonların fibromüsküler bileşenlerinin prolife-
rasyonunu uyarır (23).
Kardiyovasküler hastalıkta olduğu gibi birçok metabo-
lik ve fizyopatolojik olayla bağlantılı olan sigara içi-
mi, hipertansiyon ve insülin rezistansı ilişkisini ortaya 
koymayı planladığımız çalışmamızın başında hipertan-
sif kadınlarda sigara içiminin insülin rezistansını üzeri-
ne etkisini araştırdık. İnsülin rezistansı ve hipertansiyon
ilişkisi bilinen bir gerçektir (24). Sempatik sinir sistemi, 
renin- angiotensin sistemi, transmembran elektrolit de-
ğişiklikleri, büyüme faktörleri ve vazodilatatör ve presör 
faktör dengesizlikleri gibi birçok faktör sorumlu tutul-
maktadır. Hipertansif sigara içen ve içmeyen her iki gru-
bumuzda da normal insanlarda sınır olarak kabul edilmiş 
olan <2,7 HOMA-IR değerinin üstünde HOMA-IR se-
viyelerine rastlanmış olunması bu fikri desteklemektedir 
(25). Eksperimental çalışmalarda sigara içiminin normal 
ve diyabetli rağmen biz çalışmamızda hipertansiyonlu 
olup sigara içen ve içmeyen kişilerde insülin rezistan-
sı indeksi olan HOMA-IR düzeylerini farklı bulmadık. 
Bu sonuç bizde kişilerde akut olarak insülin etkisini boz-
duğu gösterilmiştir (26). Ayrıca sigara içmeyenlerle kı-
yaslandığında non-diyabetik sigara içicilerinin daha in-
sülin rezistan ve hiperinsülinemik olduğu belirlenmiştir 
(27,28). Bu da zaten hipertansiyon mevcut olduğunda, 
insülin rezistansı üzerine sigara içiminin ek bir yük ekle-
meyebileceği düşüncesini uyandırdı.
Üstünde çalışmaların devam ettiği bir protein olan re-
zistin, insülin rezistansı üzerine tartışmalı etkisinin ya-
nında (1-6), inflamasyon ve vasküler disfonksiyon ile 
de ilişkili gözükmekte (29), plazma rezistin seviyele-
rinin artmış hipertansiyon riski ile korele olduğu üze-
rinde de durulmaktadır (30, 31). Sigara içiminin in-
sülin rezistansı, Tip2DM ve kardiyovasküler hastalık-
lar ile bağlantılı olduğu düşünülen adipokin seviyele-
rini değiştirdiği belirlenmiştir; bu adipokinlerden biri 
rezistindir, sigara içenlerde, sigarayı bıraktıktan son-
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Sigara içmeyen
n: 61

Sigara içen
n: 23

P

Yaş (yıl) 57.09 ± 11.30 59.17 ± 11.00 İA
AKŞ (mg/dl) 90.31 ± 9.10 93.80 ± 10.25 İA
İnsülin (μü/ ml) 11.21 ±  6.65 11.12 ±  5.91 İA
HOMA-IR 2.84 ± 1.00 2.91 ±  1.22 İA
Resistin (ng/ml) 16.02 ± 7.38 17.89 ± 6.93 İA
QTc (msn) 0.43 ± 0.02 0.45 ±  0.03 İA
QTd (msn) 48.00 ± 11.00 39.00 ± 10.00 İA
Mikroalb 
(μg/gün)

23.93 ± 14.63 25.53 ±10.24 İA

AKŞ: Açlık kan şekeri, HOMA-IR: Homeostazis model değerlendirme 
insülin rezistansı indeksi, QTc: Düzeltilmiş QT, QTd: QT dispersi-
yonu, Mikroalb: Mikroalbuminüri, İA: İstatistiksel anlamsız.

Tablo 1: Hipertansif hastaların sigara içmeme ve içme 
durumlarına göre değerlerinin karşılaştırılması



ra bile yüksek rezistin seviyelerine rastlanmıştır (32). 
Çalışmamızda sigara içen ve içmeyen kişilerde hiper-
tansiyon varlığında rezistin seviyeleri değişmemiştir. 
Fakat sigara içenlerde istatistiksel farklılık olmamak-
la birlikte rezistin seviyeleri içmeyenlere göre minimal 
yüksektir. Sonuçlarımız hipertansiyon varlığında siga-
ranın rezistin sonuçlarını etkilemediği fikrini bize ver-
se de vaka sayısının arttırılması ile daha kesin sonuçla-
ra varılabileceği kanısındayız. 
Gerek QTc ve gerekse QTd olmak üzere QT interval 
parametrelerinde uzamanın kardiyovasküler hastalık 
gelişimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (33). Son za-
manlarda hipertansif hastalarda QT interval parametre-
leri ve sempatik aktivite artışı konusunda araştırmalar 
yayınlanmaktadır (34,35). Sigara içiminin QT interval 
uzaması üzerine etkisini gösteren ve gösteremeyen ya-
yınlar vardır, ayrıca QT intervali üzerine sigaranın kro-
nik ve akut veriliminin farklı sonuçları yayınlanmak-
tadır (36,37). Biz ise hipertansif hastalarımızda sigara 
kullanımının gerek QTc ve gerekse QTd intervalinde 
değişiklik oluşturmadığını saptadık. Hipertansif hasta-
larımızı günde en aşağı 10 adet ve en aşağı 2 yıldır si-
gara içenlerden almıştık, ama ortalama ne kadar süre-
dir ve günde ortalama ne kadar fazla sigara içtiklerini 
kaydetmedik. Bu durumun çalışmamızın eksik bir yönü 
olarak ortaya çıktığını düşünüyoruz. Bizimki gibi kro-
nik kullanım ile sigaranın akut etkilerinin de farklı ola-
bilmesi mümkündür kanısındayız. Sigara kullanım sü-
resi ve günlük miktar arttıkça sigara içimi ve QT pa-
rametreleri arasında bir bağlantı olup olmadığını orta-
ya çıkarabilmenin mümkün olabileceğini düşününerek 
daha geniş çalışmalara gereklilik duymaktayız. 
Diabetik için olduğu kadar genel popülasyon için de 
albumin ekskresyonunun hem kardiyovasküler hasta-
lık morbidite ve mortalitesi ile hem de hipertansiyon 
ile ilişkisi artık kabul edilmektedir (38). Mikroalbü-
minürinin glomerüler endotelyal disfonksiyonu da içi-
ne alan sistemik endotelyal disfonksiyon ve vasküler 
hastalığı kapsadığı düşünülmektedir. Endotel disfonk-
siyonunun hipertansiyonun önemli bir komponenti ol-
duğunu ön gören çalışmalarda hipertansif hastalarda-
ki kardiyovasküler olaylarda mikroalbuminürinin ba-
ğımsız bir prediktör olduğu belirlenmiştir (39,40). Tsi-
oufis ve arkadaşları nondiyabetik esansiyel hipertansi-
yonlu hastalarında artmış rezistin düzeyine rastladıkları 
grupta daha yüksek mikroalbüminüri saptadıklarını be-
lirtmişlerdir (41). Sigara ve mikroalbuminüri bağlantı-
sı son zamanlarda yoğun bir şekilde araştırılmaktadır, 
hatta diyabetik mikroalbuminürik hastalarda sigara içi-

minin sonlandırılmasının mikroalbüminüride azalmaya 
neden olduğu gösterilmiştir (42). Yine sigara içen hi-
pertansif hastalarımızda içmeyenlere oranla istatistik-
sel olarak farklı albumin ekskresyonuna rastlamadık, 
fakat sigara kullananlarda istatistiksel olmayarak mik-
roalbuminüri düzeyi yüksek idi. Belki daha fazla vaka-
nın katılımının sağlandığı çalışmalar farklı sonuçlar ve-
rebilir düşüncesindeyiz.
Çalışmamızın sonuçları göz önüne alındığında en azın-
dan bizim toplumumuza ait hipertansif hastalarda siga-
ra içiminin ne insülin rezistansı, ne rezistin seviyeleri, ne 
QT interval parametreleri ve ne de mikroalbuminü, dü-
zeylerini etkilemediğini belirledik. Bu konuyla ilgili daha 
kapsamlı çalışmalara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.
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ÇOCUK PREMEDİKASYONUNDA FARKLI DOZ VE FARKLI UYGULAMA 
YOLUNDAN VERİLEN MİDAZOLAMIN PARADOKSİK ETKİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Özet
Amaç: Çocuk premedikasyonunda sık kullanılan midazolamın farklı doz ve uygulama yollarında oluşabilecek 
paradoksik etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Elektif cerrahi geçirecek, 5-14 yaş arası, ASA I 60 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi ve 
randomize olarak 4 gruba ayrıldı. I. gruba (Grup O1) 0.5 mg kg-1 oral, II. gruba (Grup O2) 0.25 mg kg-1 oral, 
III. gruba (Grup IM1) 0.1 mg kg-1 intramusküler ve IV. gruba (Grup IM2) 0.05 mg kg-1 intramusküler midazo-
lam uygulandı. İlaç verilmeden önce ve verildikten sonra 5., 10., 15., 20., 25., 30. dakikalarda  kalp hızı, kan ba-
sıncı, solunum sayısı, oksijen saturasyonu, sedasyon düzeyi ve paradoksik reaksiyon oluşup oluşmadığı değerlen-
dirildi. Paradoksik reaksiyonların ortaya çıkma zamanı ve karakteri kaydedildi.

Bulgular: Hastalara ait demografik veriler arasında anlamlı bir fark yoktu. Grup içi karşılaştırmalarda; IM1 
ve IM2 gruplarında kalp hızında, O2, IM1 ve IM2 gruplarında ortalama arter basıncında, O1 ve IM1 grupların-
da solunum sayısında istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptandı. Kalp hızı, ortalama arter basıncı ve SpO2 de-
ğerleri yönünden gruplararası fark bulunmazken, solunum sayısı 15. dakikada IM1 grubunda daha düşük bulun-
du. Paradoksik reaksiyonlar, O1 grubunda %46.7, O2 grubunda %13.13, IM1 grubunda %20 oranında görülür-
ken, IM2 grubunda hiçbir vakada görülmedi. Paradoksik reaksiyonların %58.3’ü halüsinasyon, %33.3’ü taşikar-
di ve %8.3’ü huzursuzluk ve durdurulamayan ağlama şeklinde gözlendi ve ortaya çıkış zamanı 19.5±7.2 dakika 
olarak saptandı. 

Sonuç: Oral 0.5 mg/kg midazolam ile paradoksik reaksiyonların daha sık olduğu bulundu. Sonuç olarak; mida-
zolam kullanırken paradoksik reaksiyonlar gibi potansiyel komplikasyonlara karşı dikkatli, erken tanı ile hızlı ve 
etkin tedavi için de hazırlıklı olunması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Premedikasyon, midazolam, paradoksik reaksiyon, yan etki

Summary
Aim: In this study, we aimed to compare the paradoxical effects of different doses of oral and intramuscular 
midazolam.

Material and Methods: Sixty, ASA I children, between the ages 5 and 14 years, who were to undergo electi-
ve surgical procedures under general anaesthesia, were allocated randomly to 4 groups. Group 1 (O1), group 2 
(O2), group 3 (IM1) and group 4 (IM2) received 0.5 mg kg-1 oral, 025 mg kg-1 oral, 0.1 mg kg-1 intramuscular 
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and 0.05 mg kg-1 intramuscular midazolam, respectively. Heart rate, arterial blood pressures, respiratory rate, 
oxygen saturation, sedation levels and paradoxical reactions were recorded before premedication as well as at 
5,10,15,20,25,30th minutes there after. The onset time and characteristic of paradoxical reactions were recorded.

Results: There were no statistically significant difference between groups with respect to age, sex and weight. 30 
minutes after premedication, heart rate of groups IM1 and IM2, mean arterial pressures of groups O2,IM1,IM2 
and respiratory rate of groups O1 and IM1 were decreased significantly. No statistically significant difference was 
found between the groups regarding heart rate, mean arterial pressure and SpO2. Respiratory rate was decrea-
sed at 15th minute in IM1 group. Paradoxical reactions were as 46.7%, 13.13% and 20% in groups O1, O2 and 
IM1, respectively. No paradoxical reaction was observed in group IM2. Characteristics of the reactions were as 
hallucinations 58.3%, tachycardia 33.3% and inconsolable crying-restlessnes 8.3%. The mean onset time of the 
reactions were 19±7.2 minutes. 

Conclusion: As a conclusion; anaesthesiologists should be aware of the potential for the paradoxical reactions 
when using midazolam and be prepared to treat it rapidly and effectively.

Keywords: Premedication, midazolam, paradoxical reaction, side effect
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Giriş
Çocuklarda preoperatif anksiyetenin neden olduğu, kor-
kulu davranışlar ve iletişim güçlüğü, hasta, anne-baba 
ve anestezist için stres nedenidir (1,2). Ameliyat önce-
si korku, heyecan ve endişeyi gidermek, anne-babadan 
ayrılmayı kolaylaştırmak, amnezi sağlamak ve anestezi 
indüksiyonuna toleransı artırmak gibi önemli amaçlar-
la premedikasyon yapılmaktadır (3,4).
Midazolam, kısa etki süreli, hipnotik, sedatif, amnezik 
ve anksiyolitik etkileri olan bir benzodiazepindir ve ço-
cukların premedikasyonunda yaygın olarak kullanıl-
maktadır (5,6,7,8). Midazolamın çocuklarda kullanı-
mının artmasıyla birlikte, paradoksik reaksiyonlar gibi 
nadir komplikasyonların görülme sıklığının da artma-
sı kaçınılmaz olmuştur. Paradoksik reaksiyon, hastada 
anksiyetede azalma ve sedasyon yerine, hastanın ajite 
ve anksiyöz hale gelmesi olarak tanımlanabilir (9). Ço-
cuklarda bu durum ajitasyon, huzursuzluk, saldırgan-
lık, durdurulamayan ağlama ve halüsinasyonlar şeklin-
de gözlenmektedir (10,11).
Biz de çalışmamızda, çocukların premedikasyonunda 
sık olarak kullanılan midazolamın farklı doz ve uygu-
lama yollarında oluşabilecek paradoksik etkilerini kar-
şılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler
Elektif cerrahi geçirecek, cerrahi neden dışında başka 
patolojisi olmayan, ASA I grubu, 5-14 yaş arası 60 ço-
cuk hasta etik kurul izni ve ebeveynlerinin yazılı ona-
mı alındıktan sonra çalışmaya dahil edildi. Benzodia-
zepinlere duyarlılık hikayesi olanlar, sedatif veya anti-

konvülzan ilaç tedavisi alanlar ile genetik veya santral 
sinir sistemi anomalileri olanlar çalışma dışı bırakıldı.
Hastalar premedikasyonları uygulanmak üzere operas-
yondan 30 dakika önce anne/babaları ile uyandırma 
odasına alındı. Burada hikaye, fizik muayene ve labo-
ratuar sonuçları değerlendirildi. 
Hastalar rastgele 15’er kişilik 4 gruba ayrıldı: 
I. gruba (Grup O1) (n=15) 0.5 mg kg-1 oral, II. gruba 
(Grup O2) (n=15) 0.25 mg kg-1 oral, III. gruba (Grup 
IM1) (n=15) 0.1 mg kg-1 intramusküler, IV. gruba 
(Grup IM2) (n=15) 0.05 mg kg-1 intramusküler mida-
zolam uygulandı. Oral uygulamada midazolam meyva 
suyuna (5 ml) karıştırılarak verildi.
İlaç verilmeden önce ve verildikten sonra 5., 10., 15., 
20., 25. ve 30. dakikalarda kalp hızı, sistolik ve diasto-
lik kan basınçları, solunum sayısı, oksijen saturasyo-
nu ve sedasyon düzeyi kaydedildi. Sedasyon düzeyi 4 
basamaklı sedasyon skoru kullanılarak değerlendirildi 
(1= tamamen uyanık ve koopere, 2= Uyuklama hali, 3= 
gözler kapalı, sözel emirle uyandırılabilir, 4= Gözler 
kapalı, sözel ve fiziksel uyarılarla uyanmama hali) (12). 
İzlem süresince paradoksik reaksiyon oluşup oluşma-
dığı, oluştuysa kaçıncı dakikada ortaya çıktığı ve nite-
liği kaydedildi. Durdurulamayan ağlama, öfke, saldır-
ganlık, huzursuzluk, aşırı konuşkanlık, halüsinasyon ve 
taşikardi paradoksik reaksiyonlar olarak kabul edildi. 
İstatistiksel verilerin değerlendirilmesinde, Medcalc 
version 12.2.1.0 (Medcalc Software Mariakerke, Bel-
gium) istatistik programı kullanıldı. Ölçümle elde edi-
len değişkenlere Kolmogorov-Smirnov testi uygulan-



dı. Gruplararası değerlendirmede ANOVA ve Kruskal 
Wallis varyans testi, grup içi değerlendirmede ise tek-
rarlayan ölçümler için ANOVA ve Friedman testi kulla-
nıldı. Kategorik verilerin değerlendirilmesinde ki-kare 
testi kullanıldı. P’nin 0.05’ten küçük olduğu değerler 
anlamlı kabul edildi.

Bulgular
Çalışmaya alınan hastalara ait demografik veriler ben-
zer bulundu (Tablo 1).

Kalp hızı değişimleri değerlendirildiğinde, gruplarara-
sı fark bulunmazken, grupiçi karşılaştırmada, intramus-
küler tedavi gruplarında  anlamlı kalp hızı azalması tes-
pit edildi (p< 0,05) (Grafik I). 

Ortalama arter basıncı yönünden karşılaştırıldığında 
gruplararası fark yoktu. Premedikasyon sonrası 30. da-
kikada O1 grubunda kendi içinde anlamlı bir fark gö-
rülmedi. O2, İM1 ve İM2 gruplarında kendi içlerinde 
anlamlı OAB düşüşü bulundu (p< 0,05) (Grafik II). 

Solunum sayısı yönünden gruplar karşılaştırıldığın-
da, 15. dakikada IM1 grubunda diğer gruplara göre so-
lunum sayısı daha düşük bulundu. Grup içi değerlen-
dirmede, O2 ve İM2 gruplarında kendi içinde anlamlı 
bir solunum sayısı değişimi gözlenmezken, O1 ve İM1 
gruplarında anlamlı solunum sayısı azalması saptandı 
(p< 0,05) (Grafik III). 

Oksijen saturasyonu değerlerinde, tüm gruplarda ve za-
manlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık sap-
tanmadı.
Tüm gruplarda yeterli düzeyde sedasyon oluştu. Bu kli-
nik ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Oral  0.5mg 
kg-1 midazolam verilen grupta diğer gruplara göre se-
dasyon düzeyi anlamlı olarak daha yüksek bulundu. 
Paradoksik reaksiyonlar, O1 grubunda %46.7, O2 gru-
bunda %13.13, İM1 grubunda %20 oranında görülür-
ken, İM2 grubunda hiçbir vakada görülmedi (Tablo 2). 
O1 grubunda paradoksik reaksiyon sıklığı diğer grup-
lara göre fazla bulundu. 

Paradoksik reaksiyonların ortaya çıkış zamanı 19,5±7,2 
dakika olarak bulundu.
Görülen paradoksik reaksiyonların %58,3’ü halüsinas-
yon, %33,3’ü taşikardi ve %8,3’ü huzursuzluk ve dur-
durulamayan ağlama şeklinde gözlendi (Tablo 3).
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Grup O1 Grup O2 Grup  
IM1

Grup 
IM2

p

Yaş (yıl) 7.4±2.09 7.2±1.8 7.8±2.3 8.2±3.1 0.62
Cinsiyet 
(K/E)

11/4 5/10 6/9 6/9 0.11

Ağırlık (kg) 23.8±3.8 21.7±3.4 22.9±8.0 25.7±9.1 0.41

Tablo 1. Hastaların gruplara göre demografik özellikleri. Veriler 
Ort±Standart Deviasyon olarak verilmiştir.

Paradoksik 
reaksiyon

O1 O2 İM1 İM2

VAR 7
46.7 (%)

2
13.3 (%)

3
20 (%)

0
0 (%)

YOK 8
53.3 (%)

13
86.7 (%)

12
80 (%)

15
100 (%)

x²=13,534   df=2

Tablo 2. Paradoksik reaksiyonların gruplara göre görülme sıklığı

  

Grafik I. Grupların kalp hızı değişimleri.

Grafik II. Grupların ortalama arter basıncı (OAB) değişimleri.

  

  

Grafik III. Grupların solunum sayısı değişimleri.
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Tartışma
Çalışmanın sonucunda oral 0.05 mg/kg dozda uygula-
nan midazolamın diğer uygulamalara göre daha yük-
sek oranda paradoksik reaksiyona neden olduğu bulun-
muştur.
Günümüzde çocuk premedikasyonunda en çok tercih 
edilen ajan, bir benzodiazepin olan midazolamdır (13). 
Pediatrik hastalarda atravmatik olan oral yol sıklık-
la kullanılmaktadır (14,15). Oral uygulamanın, etkinin 
geç başlaması, ilacın acı tadı gibi dezavantajları varken 
çocuklar tarafından kolay kabul edilmesi avantajıdır. 
Acı tat dezavantajını ortadan kaldıran çeşitli tatlandı-
rıcılarla (meyva suları) ilgili çalışmalar yapılmış ve bu 
sorun büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır (16). Gastrik 
içeriğin artması ve aspirasyon pnömonisi riski Nicol-
son ve ark.nın (17) yaptığı bir çalışmaya göre 1/20000 
gibi düşük bir değerde bulunmuştur. 
Çocuk hastalarda intramusküler midazolam uygulama-
sı günümüzde popularitesini oral uygulamaya bırak-
maktaysa da, iletişim kurulamayan, oral ilacı redde-
den veya yutamayan çocuklarda tercih edilecek yollar-
dan biridir (17,18). Midazolam intramusküler yoldan 
iyi emilir ve bu yolla iyi bir premedikan olduğu göste-
rilmiştir (19). Biz de çalışmamızda uygulama kolaylı-
ğı ve etkinliği gösterilmiş bu iki uygulama yolunu ter-
cih ettik. 
Midazolamın premedikasyon amaçlı, oral yolla kulla-
nımı ve dozları ile ilgili değişik çalışmalar yapılmıştır. 
Feld ve ark. yaptıkları çalışmada, 1-10 yaş arası çocuk-
larda premedikasyon amaçlı 0,5-0,75 mg/kg oral mida-
zolamın etkin olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışmada 
0,25 mg/kg oral midazolam dozu da kullanılmış ve bu 
dozla da sedasyon sağlandığı belirtilmiştir (3). Levine 
ve ark. da çocuklarda (1-6 yaş) premedikasyonda veri-
len 0,5 mg/kg oral midazolamla çocukların 10 dakika-
dan daha kısa sürede anne-babadan ayrılabildiğini gös-
termişlerdir (12). Midazolamın intramusküler kullanı-
mı ile ilgili olarak, Rita ve ark.nın çalışmasında 0,08 
mg/kg dozla yeterli sedasyon sağlandığı belirtilmiştir 
(20). Çalışmamızda midazolam dozlarını literatürlere 

paralel ve olağan sıklıkla kullanılan doz aralıklarında 
olacak şekilde belirledik.
Midazolamın günümüzde yaygın bir şekilde kullanıl-
ması paradoksik reaksiyonlar gibi komplikasyonlar-
la karşılaşma sıklığının artması sonucunu getirmiş-
tir (10,21). Bu reaksiyonlar sedasyon ve anksiyolizin 
zıttı cevaplar olduğundan paradoksik olarak adlandırı-
lır. Benzodiazepinlerin paradoksik reaksiyonları tipik 
olarak taşikardi, halüsinasyonlar, durdurulamayan ağ-
lama, ajitasyon, huzursuzluk, dezorientasyon ve diğer 
psikolojik durumları içerir. Bu reaksiyonlar sık olma-
sa da ciddi ve hastanın kontrolünü zorlaştırıcı nitelik-
tedir. Tedavisiz 4 saate kadar sürebilmektedir. Paradok-
sik reaksiyon süresince çocuk sıklıkla anne-baba veya 
aileden birini tanımaz veya onlar tarafından sakinleşti-
rilemez (11). 
Short ve ark. gönüllü, 28 yaşında erkek ikizde yaptık-
ları laboratuar çalışmasında her iki denekte de mida-
zolam verilmesini takiben paradoksik reaksiyonlar gör-
müşlerdir. Paradoksik reaksiyonlar gibi klinik önemi 
olan benzodiazepin etkilerinin genetik olarak belirle-
nen etkiler olduğu hipotezini öne sürmüşlerdir (22). 
Paradoksik cevabı, farmakokinetik değişkenlik yönün-
den açıklamak güçtür. Daha çok anormal farmakodina-
mik bir cevap olarak görünmektedir ve bu cevap, vaka-
larda genetik olarak belirlenmiştir. Birkaç açıklama ge-
tirilmiştir: 
1) Beyindeki benzodiazepin reseptör yoğunluğunda ge-
netik olarak belirlenen değişkenliğin yansıması,
2) Erişkinliğe geçişte devam eden juvenil benzodiaze-
pin cevabı,
3) Genetik olarak belirlenmiş multipl allelik formda 
benzodiazepin reseptör varlığı ve bunların benzodiaze-
pinlere değişken affinitesi olması (22,23).
Benzodiazepinlere paradoksik reaksiyonların genellik-
le terapötik aralıkta olan dozlarda görüldüğü ve bu re-
aksiyonların idiosinkratik olduğu bildirilmiştir. Litera-
tür gözden geçirildiğinde risk taşıyan subgruplar oldu-
ğu açığa çıkmaktadır. Önceden saldırgan veya psiko-
tik olan hastalar bu tip reaksiyonları gösterme ihtimali 
yüksek olan gruptur (10). Çalışmamızda paradoksik re-
aksiyon gözlediğimiz çocukların ailelerinden öğrenil-
diği kadarıyla önceye ait bir saldırganlık veya psikiyat-
rik bozukluk hikayeleri yoktu.
Roelofse ve ark. 80 çocukta yaptıkları çalışmada, pre-
medikasyon amacı ile verilen 3 farklı dozda rektal mi-
dazolam ile kontrol grubunu paradoksik reaksiyonlar 

Paradoksik reaksiyon O1 O2 İM1 
Hallüsinasyon 5/15 - 2/15
Taşikardi 2/15 1/15 1/15
Huzursuzluk,
Durdurulamayan ağlama - 1/15 -

Tablo 3. Gözlenen paradoksik reaksiyonların dağılımı
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yönünden karşılaştırmışlardır. Midazolam dozu artırıl-
dıkça paradoksik reaksiyon insidansının arttığını bildir-
mişlerdir  (13). Bizim çalışmamızda da literatüre pa-
ralel olarak en çok paradoksik reaksiyonu  0,5 mg/kg  
oral midazolam grubunda gözlemledik. İntramusküler 
grupta 0,25 mg/kg midazolam dozunda ise hiç paradok-
sik reaksiyon izlemedik. Bu doz çalışmamızda çocuk-
larda klinik ve istatistiksel olarak anlamlı bir sedasyon 
sağladı ancak literatürde bu dozda kullanım az ve ge-
nelde daha yüksek dozlar önerilmektedir. Çalışmamızda 
halüsinasyon, taşikardi, huzursuzluk ve durdurulama-
yan ağlama şeklinde paradoksik reaksiyonlar gördük. 
Massanari ve ark. yaptıkları çalışmada endoskopik gi-
rişimlerde, midazolam ve meperidin verilen 2617 ço-
cuğu (1-17 yaş arası) davranışsal yan etki yönünden in-
celemişlerdir. 36 çocukta (%1,4) paradoksik reaksiyon 
(durdurulamayan ağlama, saldırganlık, dezorientasyon, 
disfori, taşikardi, ajitasyon ve huzursuzluk) görmüşler-
dir (11). Çalışmamızda oral 0.05 mg/kg dozunda para-
doksik reaksiyonun oranının literatürle karşılaştırıldı-
ğında oldukça yüksek olmasını vaka sayısı ile ilgili ol-
duğu kanaatindeyiz. Vaka sayısının düşük olması çalış-
mamızın bir limitasyonudur.
Massanari ve ark.nın yaptıkları çalışmada paradoksik 
reaksiyonların ortaya çıkış zamanı 17±14 dakika ola-
rak saptanmış (11). Çalışmamızda bizim hastalarımız-
da görülen paradoksik reaksiyonların ortaya çıkış za-
manı da 19±7,2 dakika idi.
Paradoksik reaksiyonlar yönünden riskli grupların be-
lirlenmesi bu reaksiyonların önlenmesine yardımcı ola-
caktır. Bu bilgi sedatif ajanın ve dozunun seçimini de 
etkiler (10, 24). 
Yaşanan bu sıkıntılı durum ağrı ve anksiyeteye bağlı 
bir cevap veya yetersiz sedasyon gibi yanlış yorumlan-
dığı ve yanlış tedavi edildiği takdirde tehlikelidir (22). 
Böyle bir durumda önemli olan anestezistin paradok-
sik reaksiyonu tanıyabilmesidir. Beklenmeyen ve isten-
meyen bu reaksiyonların erken farkedilmesi, çabuk ve 
benzodiazepin antagonistleri ile hızlı müdahaleyi sağ-
lar ve hasta güvenliğini artırır (10,25). Bu reaksiyonlar-
da flumazenil kullanılması ve cevap alınması yetersiz 
sedasyon ve hipoksemiyi ekarte ettirir (26,27).
Thurston ve ark., bir vaka sunumunda spinal aneste-
zi altında sistoskopi yapılacak 27 yaşında erkek has-
tada intravenöz midazolamı takiben paradoksik reak-
siyon olduğunu ve flumazenilin sedatif ve amnezik et-
kileri kaldırmadan paradoksik etkileri düzelttiğini be-

lirtmişlerdir (28). Thakker ve ark., bir çocukta oral mi-
dazolam uygulaması sonrası paradoksik reaksiyon gör-
müş ve flumazenille başarıyla tedavi  ettiklerini bildir-
mişlerdir (29). Yapılan bir çalışmada; flumazenil gü-
venilir bir ilaç olsa da, bazı durumlarda ciddi kardiak 
aritmilere neden olabildiği için, sadece ciddi yan etkile-
rin olduğu durumda uygulanmasının tercih edildiği be-
lirtilmiştir (30). Biz de bu görüşe katılıyoruz ve gördü-
ğümüz paradoksik reaksiyonlar halüsinasyon, taşikardi 
ve huzursuzluk-ağlama ile sınırlı kaldığından flumazenil 
kullanmayı tercih etmedik.

Çocuk postoperatif dönemde bu paradoksik reaksiyonla-
rı hatırlamıyor olacaksa da, görüldüğü anda gerekli mü-
dahale ile çocuğu ve ailesini bu istenmeyen tablodan kur-
tarmak önemlidir.

Sonuç olarak;  oral premedikasyonda sık kullanılan doz 
olan 0.5 mg kg -1 midazolam dozunda en yüksek oranda 
paradoksik reaksiyon gördük. Midazolam ne amaçla kul-
lanılıyor olursa olsun, paradoksik reaksiyonlar gibi potan-
siyel komplikasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Midazo-
lama karşı oluşan davranışsal toksisitenin (paradoksik re-
aksiyon) erken farkedilmesi benzodiazepin antagonistleri 
ile hızlı müdahaleyi sağlar ve hasta güvenliğini artırır. 
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TOTAL TİROİDEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA TİROİD BEZİ AĞIRLIĞI
VE TİROİDEKTOMİ KOMPLİKASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Özet
Amaç: Total tiroidektomi (TT) yapılan hastalarda postoperatif olarak ölçülen tiroid bezi ağırlığı ile tiroidektomi 
komplikasyonları arasında ilişki olup olmadığını saptamak.

Gereç ve Yöntemler: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde opere edilen, nüks ve malignite olmayan 
hastaların kayıtları geriye yönelik olarak incelendi. Hastalar komplikasyonu olan (n=33) ve olmayan (n=197) 
hastalar olmak üzere 2 grupta incelendi.

Bulgular: Toplam 230 hastanın %79.1'i kadın (n:182), %20.9’u (n48) erkek ve yaş ortalaması 43.8 yıl (16- 77y) 
idi. Ortalama tiroid ağırlığı 78 gr (22-785gr) idi. Toplam komplikasyon oranı % 14.3 olup geçici ve kalıcı hipo-
kalsemi ve vokal kord paralizisinden (VKP) oluşuyordu. Geçici hipokalsemi oranı %10.5 (n=24), kalıcı hipokal-
semi oranı %1.7 (n=4) idi. Geçici VKP %3.1 (n= 7), kalıcı VKP ise %1.3 (n=3) hastada gözlendi. Ortalama ti-
roid bezi ağırlığı komplikasyonlu grupta 105 gr iken bu oran komplikasyon olmayan grupta 76 gr idi (p=0.006). 
Hem kalıcı hem de geçici VKP, ağırlık arttıkça artıyordu. Hipokalsemi ile tiroid bezi ağırlığı arasında anlamlı 
ilişki saptanmadı ancak geçici hipokalsemi olan hastalarda ortalama tiroid bezi ağırlığı 109 gr iken bu oran ka-
lıcı hipokalsemi olanlarda 52 gr idi.

Sonuçlar: Tiroid bezinin ağırlığı arttıkça VKP riski artmaktadır. Küçük tiroidlerde ise daha sık kalıcı hipokal-
semi gözlenmektedir. Bu nedenle 50 gr civarındaki hafif tiroid bezlerinde TT yapılırken kalıcı hipokalsemi, 100 
gram civarındaki daha ağır bezlerde ise VKP bakımından dikkatli disseksiyon yapılmasının faydalı olacağı ka-
naatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Tiroid, total tiroidektomi, hipokalsemi, vokal kord paralizisi. 

Summary
Aim: To determine the relation between thyroidectomy complications and post operatively measured thyroid 
gland weight in patients who applied total thyroidectomy.

Material And Methods: We rewieved retrospective records of patients that are not recurrent or malignant and 
operated in Inonu University Turgut Ozal Medical Center. The patients were evaluated in two groups as patients 
with complications (n=33) and without complications (n=197).

Results: Out of total 230 patients 79,1% (n:182) was women , 20,9 % (n:48) was men and mean age was 43.8 y 
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(16y-77y). Mean thyroid gland weight was 78 gr (22gr-785gr). Total complication rate was 14.3% and consist of 
transient and permanent hypocalcemia and vocal cord paralysis (VCP).Transient hypocalcemia rate was 10.5% 
(n=24), permanent hypocalcemia rate was 1.7% (n=4).Transient VCP rate was 3.1% (n= 7) and permanent VCP 
observed in the patients of 1.3% (n=3). Mean thyroid weight was 105 gr in complicated group whether this rate 
was 76 gr (p=0.006) in uncomplicated group. Also transient and permanent VCP was increasing with increase 
of the thyroid gland weight.There was no significant relation between hypocalcemia and thyroid weight but mean 
thyroid weight was 109 gr in patients with transient hypocalcemia whether was 52 gr in permanent hypocalcemia.

Conclusions: VCP risk is rising by increasing of thyroid gland. Permanent hypocalcemia is more common in 
small thyroid glands. Because of these reasons, we believe that it may be useful to perform careful dissection in 
point of permanent hypocalcemia in small thyroids nearly 50 gr in weight but in point of VCP in much greater 
thyroid glands that weights nearly more than 100 gr in the course of performing total thyroidectomy.

Keywords: Thyroid, total thyroidectomy, hypocalcemia, vocal cord paralysis

Giriş
Özellikle Türkiye gibi endemik bölgelere sahip ülke-
lerde tiroidektomi cerrahi kliniklerde en sık uygulanan 
prosedürlerden biridir. Genel olarak büyük tiroid bezi 
varlığında tiroidektomi daha kaygı verici olabilmek-
tedir. Tiroid ağırlığının komplikasyonları etkileyip et-
kilemediğini bilmek, olası komplikasyonlara hazırlık 
bakımından önemlidir. Literatürde total tiroidektomi 
komplikasyonları ile tiroid ağırlığı arasındaki ilişkiye 
yönelik yeterli bilgi yoktur (1,2). Genel kanı büyük ti-
roidlerde tiroidektomiye bağlı komplikasyon oranları-
nın daha fazla olabileceği yönündedir (3-5).

Total tiroidektomi yapılan hastalarda postoperatif ola-
rak ölçülen tiroid bezi ağırlığı ile tiroidektomi kompli-
kasyonları arasında ilişki olup olmadığını saptayarak, 
tiroid bezi ağırlığının cerrahları tiroid cerrahisinin komp-
likasyonlarından uzak tutacak objektif bir araç olup ol-
madığını anlamak amacıyla bu çalışmayı planladık.

Gereç ve Yöntemler
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp 
Merkezi’nde total tiroidektomi yapılan, nüks, malig-
nite ve mediastinal guatrı olmayan hastaların kayıtla-
rı geriye yönelik olarak incelendi. Kriterlere uyan top-
lam 2 30 hasta, komplikasyonu olan (n=33) ve olma-
yan (n=197) hastalar olmak üzere 2 grupta değerlendi-
rildi. Tüm hastalar ameliyat öncesi ve sonrası dönem-
de kulak-burun-boğaz kliniğince vokal kordları açısın-
dan değerlendirildi. Ameliyat sonrası 48. saatte semp-
tomu olsun veya olmasın serum total ve iyonize kalsi-
yum düzeyleri ölçüldü ve iyonize kalsiyum düzeyi 4,2 
mg/dl altı hipokalsemi olarak değerlendirildi. Bir yılı 

aşan vokal kord paralizisi (VKP) kalıcı VKP; bir yılı 
aşan hipokalsemi varlığı kalıcı hipokalsemi olarak ka-
bul edildi. Tüm hastalara standart olarak sinir disseksi-
yonu yapıldı ve gözlenmeye çalışıldı. Tiroid bezi ağır-
lığı ölçülerek postoperatif komplikasyonlara olan etki-
si karşılaştırdı.

İstatistiksel analiz için, “SPSS For Windows Relea-
se16” programı kullanılmış olup, gruplar arasındaki 
karşılaştırmalar uygunluk durumuna göre ki-kare ve 
Anova testi kullanılarak yapılmıştır. P değeri 0,05’in 
altında olan değerler anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Bulgular
Hastaların 182'si kadın (%79.1), 48'i erkek (%20.9) ve 
yaş ortalaması 43.8 y (16y-77y) idi. Hastaların tümüne 
total tiroidektomi uygulandı. Hastaların % 51.3’ünde 
(n=118) ötiroidik MNG, %48.1'inda (n=110) hiperti-
roidi mevcuttu. Postoperatif incelemede %8.7 (n=20) 
hastada Graves, %11.3 (n=26) hastada Hashimato dı-
şındaki hastalar MNG olarak raporlandı. Ortalama ti-
roid ağırlığı 78gr (22gr-785gr) idi. Toplam kompli-
kasyon oranı % 14.3 olup geçici ve kalıcı hipokalse-
mi ve VKP'dan oluşuyordu. Geçici hipokalsemi %10.5 
(n=24), kalıcı hipokalsemi %1.7 (n=4) idi. Geçici VKP 
%3.1 (n= 7), kalıcı VKP ise %1.3 (n=3) hastada gözlen-
di. Ortalama tiroid bezi ağırlığı komplikasyonlu grupta 
105 gr iken bu oran komplikasyon olmayan grupta 76 
gr idi (p=0.006) (Tablo 1). 

Hem kalıcı hem de geçici VKP ağırlık arttıkça artıyor-
du. Hipokalsemi ile tiroid bezi ağırlığı arasında anlam-
lı ilişki saptanmadı ancak geçici hipokalsemi olan has-
talarda ortalama tiroid bezi ağırlığı 109 gr iken bu oran 
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kalıcı hipokalsemi olanlarda 52 gr idi. Kalıcı hipokalse-
misi olan 4 hastanın tümü hipertiroidik hastalardan olu-
şuyordu. Hipertiroidik hastalarda ortalama ağırlık 56 gr 
iken ötiroidik hastalarda bu oran 89 gr idi (p=0.008). 
Erkek hastalarda ortalama tiroid bezi ağırlığı 71,75 gr 
(24-542gr) iken kadın hastalarda 81.50 gr (22-785 gr) 
idi (p=0.005).

Tartışma
Tiroidektomi sonrası gözlenen major komplikas-
yonlar, hipokalsemi ve VKP olup, farklı çalışma-
larda farklı faktörlerden etkilenmektedir (6,7). 
Genel kabul edilen görüş büyük tiroidlerin daha 
kompleks vakalar olduğu yönündedir (3,8). 
Runkel ve ark.’na göre sinir yaralanması nor-
mal tiroid bezi hacimli hastalarda %2.7 iken hac-
min 50 ml’nin üstüne çıktığı hastalarda bu oran % 
12.9’lara kadar çıkmaktadır (3). Bizim çalışma-
mızda da her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı 
çıkmasa da, tiroid ağırlığı arttıkça hem geçici hem 
de kalıcı VKP oranında artma olduğu gözlenmiştir. 
VKP olmayan hastalarda ortalama volum 76gr iken 
kalıcı VKP si olanlarda bu değer 103gr a çıkmakta-
dır. Literatürde bir çalışmada sinir yaralanması olan 
hastalarda ortalama tiroid hacmi 91.15 ml; sinir ya-
ralanması olmayanlarda ise 56.56 ml olarak saptan-
mıştır (7). Bizim çalışmamızda bu sonuçları destek-
ler niteliktedir. Bu durumun sebebi tiroid bezi ağır-
lığı arttıkça tiroid bezi çevresindeki dokularda dest-
rüksiyon ve lokalizasyon değişikleri olması ve sini-
rin bu hastalarda izole edilmesinde güçlük yaşan-
ması olabilir. 100 gr üstündeki tiroid bezleri korku-
tucu bir komplikasyon olan kalıcı sinir hasarı için 
önemli bir risk faktörü gibi görülmektedir. 

Hipokalsemi için risk faktörleri oldukça farklılık 
göstermektedir (6,9). Rezeke edilen dokunun mik-
tarı arttıkça sinir hasarı riski artmış bulunsa da bu 
durum hipokalsemi ile ilişkili bulunmamıştır. Bu 
çalışmada hipokalsemik hastalarda ortalama ağır-
lık hipokalsemik olmayanlara kıyasla düşük bu-
lunmuştur (7). Bizim çalışmamızda da kalıcı hipo-
kalsemi olan hastalarda dikkate değer bir oranda 
tiroid bezi ağırlık ortalaması düşük saptandı. Tah-
min edilebileceği gibi kücük ağırlığa sahip hasta-
lar daha çok, ilaca dirençli olan hipertiroidik ve/
veya tiroiditli hastalardan oluşmaktadır. Tiroidit 
varlığında ise inflamasyon nedeni ile tiroid bezi-
nin cerrahi kapsülü paratiroidal dokularla yapışık-
lıklar göstermekte ve ara planlar kaybolabilmekte-
dir. Ayrıca küçük ve sert tiroid bezlerinde kapsü-
ler diseksiyon daha zor yapılmakta ve bu disseksi-
yon sırasında major kanama şeklinde olmasa bile 
ekspojuru bozan, sızıntı şeklinde kanamalar ola-
bilmektedir. Kanamanın kontrolü sırasında ligas-
yon ve koterizasyon yaparken istenmeyen alanla-
rın zarar görmesi paratiroid bezinde iskemiye veya 
istenmeyen paratiroidektomiye yol açarak hipo-
kalsemiye yol açabilmektedir. Bu nedenle özellik-
le 50 gr altında ağırlığı olan tiroid bezlerinde hipo-
kalsemi riskinin daha fazla olduğu hatırda tutula-
rak hem hastanın bilgilendirilmesi hem de cerrahın 
teknik ve medikal tedavi konusunda daha temkinli 
çalışması gerektiği düşüncesindeyiz.
Sonuç olarak tiroid bezi ağırlığı tiroidektomi 
komplikasyonlarını etkileyebilir. Hafif bez ağırlı-
ğı ve hipertiroidik hastalar kalıcı hipokalsemi ris-
ki, 100 gr üstündeki ağır tiroid bezleri olan has-
talar ise sinir hasarı riski taşımakta olup bu has-
taların ameliyatlarında daha dikkatli disseksiyona 
özen gösterilmelidir.
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Komplikasyon Gram±Sd p
Hipokalsemi Yok
Geçici Hipokalsemi (n=23)
Kalıcı Hipokalsemi (n=4) 

78±131
109±157
52.5±125

p˃0.05

VKP Yok
Geçici VKP (n=7)
Kalıcı VKP (n=3) 

76.8±134 
85±61
103±185

p˃0.05

Komplikasyon yok
Komplikasyon Var

76±130
105.5±147

p=0.006

Tablo 1- Tiroid Ağırlığı- Komplikasyon ilişkisi.
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ÇOCUKLUK ÇAĞI TORAKS YARALANMALARI

Özet
Amaç: Bu araştırmada hastanemizde yatarak tedavi edilen toraks travmalı çocuk olgular incelenerek, etyolojik 
faktörler ve tedavide kullanılan yöntemlerin ortaya konması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2003-Aralık 2010 arasında hastanemiz Acil Servisine, Göğüs Cerrahisi polikliniği-
ne ve Çocuk Cerrahisi polikliniğine başvuran 16 yaş altındaki göğüs travmalı hastalar incelendi. Bu hastalarda 
yaş, cinsiyet, travmanın şekli, fizik muayene bulguları, radyolojik bulgular, uygulanan tedavi, tedavi süresi ve so-
nuçları belirlendi.
Bulgular: Yapılan incelemede toplam 229 hastanın başvurduğu, bunlardan 41’in hastanemizde yatarak tedavi 
edildiği saptandı. Yüzonüç hastada (%49.3) patolojik bulguya rastlanmadı. En sık rastlanan patolojiler kot frak-
türü 58 hastada (%25.3) ve hemotoraks 36 hastada (%15.7) (22’si hemopnömotoraks) idi. Mortalite gözlenmedi.
Sonuç: Çocukluk çağında gözlenen toraks travmalarında etiyolojik faktörler, travmanın şiddeti ve ciddiyeti, 
erişkin travmalarıyla farklılık gösterir. Ek organ patolojilerinin bulunması travmanın ne kadar ciddi olduğu ile 
orantılıdır. Toraks dışı yaralanmaları hayati olmayan ve toraks patolojileri öncelikli olan hastalarda tüp torakos-
tomi ya da göğüs duvarının primer tamiri gibi daha az invaziv tedavi yöntemleri hastaların çoğunda yeterli so-
nucu vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı travmaları, toraks travması, kaza.

Summary
Aim: In this study, it is aimed to investigate etiologic factors and treatment modalities of the cases diagnosed as 
thorax trauma among the pediatric patients who are hospitalized in our hospital.
Material and Methods: Between January 2003- December 2010, patients below 16 years of age with chest tra-
uma who are referred to our emergency service, chest surgery, and pediatric surgery departments were assessed. 
Ages and gender of the patients, type of trauma, physical and radiological findings, modality, duration, and re-
sults of the treatments were determined.
Results: As a result of the assessment total 229 patients were admitted and 41 patients of them were hospitalized 
and treated. There were no pathologic findings in 113 patients. The most calculated pathologies were rib fractu-
res (58 patient %25.3) and hemothorax (36 patients %15.7, 22 of them hemopneumothorax). Mortality was not 
observed. 
Conclusion: Ethiologic factors, intension and severity of the pediatric thorax traumas are different from adult 
traumas. Presence of additional organ pathologies is related with the severity of the trauma. In patients with pri-
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mary thorax pathologies and additional organ pathologies which are not lethal, lesser invasive methods like tube 
thoracostomy or primary repair of chest wall are adequate treatment for most of the patients.
Keywords: Pediatric traumas, thoracic trauma, accident.
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Giriş
Çocukluk çağında en önemli ölüm nedenlerinden biri 
travmalardır. Küçük kesik ve zedelenmelerden ölüm-
cül sonuçlara kadar değişen düzeylerde ortaya çıkabi-
lirler (1). Çocuklarda toraks travmaları erişkinlere göre 
daha az görülmekle beraber daha ciddi seyretmektedir 
(2,3). Toraksın daha elastik olması nedeniyle künt trav-
malarda kaburga kırığı olmadan, travma enerjisinin to-
raks içine iletilmesine ve intratorasik yaralanmalara yol 
açabilmektedir (4).
Bu çalışmada hastanemiz acil servisine ve poliklinik-
lerine toraks travması nedeniyle başvuran 16 yaş ve al-
tındaki hastalar belirlendi. Hastaların demografik ve et-
yolojik özellikleri incelendi. Elde edilen bulguların  ve 
kazanılandeneyimlerin literatür bilgileri ile  arşılaştırı-
larak aktarılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler
Ocak 2003-Aralık 2010 arasında hastanemiz Acil  ser-
visine, Çocuk Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi Polikliniği-
ne travma nedeni ile başvuran 16 yaş ve altındaki has-
talar retrospektif olarak belirlendi. Hastalarda yaş, cin-
siyet, travmanın şekli, fizik muayene bulguları, radyo-
lojik bulgular, uygulanan tedavi yöntemi, tedavi süresi 
ve tedavinin sonuçları incelendi. 
Sayısal değişkenler için, tanımlayıcı olarak ortalama ± 
standart sapma, ortanca (Minimum-Maximum) kulla-
nıldı. Kategorik değişkenler için sayı, % verildi. Tüm 
analizler "SPSS 15.0 for windows" programı yardımı 
ile yapıldı.

Bulgular
Yapılan incelemede belirtilen dönemde 229 hastanın 
toraks travması nedeniyle başvurduğu saptandı. Hasta-
ların 175’inin erkek (%76.4) 54’ünün kız (%23.6) ol-
duğu görüldü. Yaş ortalaması 12.05±3.09 olarak hesap-
landı. En küçük hasta 4 yaşında, en büyük hasta 16 ya-
şında idi (Ortanca=13). 
Hastalarda travmaya neden olan etyolojik faktörler in-
celendiğinde; en sık karşılaşılan neden düşme ola-
rak belirlendi (83 hasta %36.2). Ardından 76 hastanın 
(%33.3) trafik kazası nedeniyle başvurduğu saptandı. 
Darp nedeniyle 47 hasta (%2.5) ve delici kesici alet-

le yaralanma nedeniyle 23 hasta (%10.0) başvurmuş-
tu. Hastaların fizik muayenesinde ve radyolojik incele-
meleri sonucunda 113 hastada (%49.3) patolojik bulgu-
ya rastlanmadı. Kot fraktürü 58 hastada (%25.3) tespit 
edildi. Hemotoraks 36 hastada (%15.7) (22’si hemop-
nömotoraks) (Resim 1), 17 hastada (%7.4) göğüs du-
varında toraksa nafiz olmayan kesi ve 5 hastada (%2.2) 
pnömotoraks (Resim2) saptandı. 

Resim 1: Penetran toraks yaralanmasına bağlı hemotoraks 
saptanan bir olguda hemotoraksın tomografik görünümü.

Resim 2: Pnömotoraks saptanan bir hastanın direkt akciğer 
grafisinde pnömotoraksa ait plevral sınırın görünümü. 
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Toraks travmalı hastalara en çok eşlik eden ek travma-
nın 13 hasta (%5.6) ile karın travması olduğu görül-
dü. Ardından 11 hastada (%4.8) kafa travması, 9 has-
tada (%3.9) ise ekstremite fraktürleri eşlik etmekteydi. 
Dört hastada (%1.7) hem abdominal, hem de kafa trav-
ması mevcuttu. 

Hastaların 41’inin (%17.9) yatarak tedavi edildiği göz-
lendi. En kısa süre yatan hasta minimal pnömotoraks 
tanısı ile 2 gün (Resim 3), en uzun süre yatan hasta ise 
delici kesici aletle yaralanma nedeniyle 17 yatmıştı. 
Yatarak tedavi edilen hastalarda ortalama yatış süresi 
10.21±1.12 gün olarak hesaplandı. 

Kalp yaralanması olan 3 hastaya sternotomi ile girişim 
uygulandı ve primer tamir yapıldı (Resim 4). 

Bu hastaların 3’ü de şifa ile taburcu edildi. Üç hastaya 
(%1.3) posterolateral torakotomi yapıldı ve toraks içi 
yaralanma primer tamir edildi. Bu hastalarda da etyo-
lojik neden delici kesici aletle yaralanma olarak belir-
lendi. Hastaların 32’sine (%14.0) hemotoraks, hemop-
nömotoraks veya pnömotoraks nedeniyle tüp torakos-
tomi uygulandı. 19 hastada (%8.3) sadece cilt sütüre 
edildi. Altı hasta (%2.6) yatırılarak takip edildi. İki has-
ta (%0.9) sütürasyonu takiben yatırılarak izlendi. 

Çocukluk çağında toraks yaralanması nedeniyle takip 
ettiğimiz hiçbir hastada mortaliteye rastlanmadı.

Tartışma
Travma nedeniyle hospitalize edilen çocuk hastalarda 
toraks yaralanması %0.1 ile %12 arasında görülmekte-
dir (5). Çocuk toraks travmalarında erkek-kız oranı 2:1 
ve 3:1 olarak bildirilmektedir (6,7). Bizim araştırma-
mızda da benzer şekilde bu oran 3:1 olarak hesaplandı.

Çocuklarda toraks yaralanmaları büyüklerde oldu-
ğu gibi künt veya penetran travmalar sonucunda olu-
şur (7). Etyolojide %80-90 oranında künt travmalar so-
rumludur (1,3). Bizim araştırmamızda da literatüre uy-
gun olarak %90 künt travma saptanırken, hastaların 
%10’unu oluşturan 23 hastada penetran nedenli toraks 
travması mevcuttu. 

Çocuklarda künt travmaların en önemli sebebi trafik 
kazaları olarak bildirilmektedir. Tekant ve ark.(8) ço-
cukluk çağı travmalarında trafik kazalarının oranını 
%70-80 olarak bildirmektedirler (8). Bizim çalışma-
mızda ise trafik kazaları % 33.3’lük ile literatürün ge-
risinde kalmıştır. Bu sonuç hastanemizin hizmet verdi-
ği bölgenin sosyoekonomik açıdan düşük gelirli aile-
lerden oluşması, dolayısıyla motorlu taşıtların daha az 
olması ile ilişkilendirilebilir. Yine sosyoekonomik du-
rumla paralel olarak darp ve delici kesici alet yaralan-
maları bu bölgede daha sık görülmektedir. Bizim çalış-
mamıza benzer olarak travma türlerinin yaşanılan böl-
genin sosyoekomik durumuna göre farklılıklar göstere-
bildiği literatürde bildirilmektedir (9). 

Travmaya bağlı plevral aralıkta hava ya da sıvı bulun-
ması ani solunum problemlerine neden olabilir. Oskül-
tasyon daha az duyarlı olmakla birlikte, asimetrik gö-
ğüs hareketlerinin görülmesi pnömotoraks veya hemo-
toraksın klinik tanısını sağlayabilir (10). Bununla bir-

Resim 3: Minimal pnömotoraks nedeni ile 2 gün yatırılarak 
gözlenen hastanın toraks tomografisinde pnömotoraks 
hattının görünümü.

Resim 4: Penetran toraks yaralanması sonucu kalp 
yaralanması saptanan hastanın toraks tomografisinde 
akciğerdeki kontüzyon ve kalp tamponadı.



likte hemotoraksın tanısında tomografik incelemenin 
değeri büyüktür, ancak mutlak gerekli değildir (11). 
Biz de hastalarımızı ilk muayeneden sonra direkt gra-
filerle değerlendirdik. Fizik muayene bulguları ve rad-
yografi sonucunda intratorasik yaralanmadan şüphe-
lendiğimiz hastalara toraks tomografisi istedik. Böyle-
ce çocukların gereksiz ışın almasını önledik. 

Literatürde toraks travmalarında kot kırığı %30, pnö-
motoraks %23, hemopnömotoraks %11, hemotoraks 
%7, kalp yaralanması %5 olarak bildirilmektedir (6). 
Bizim serimizde ise kot kırığı %25,3, pnömotoraks 
%2.2, hemopnömotoraks % 9,6, hemotoraks %6, kalp 
yaralanması %1 hastada görüldü. Elde edilen oranlar li-
teratür ile uyumlu olarak kabul edildi. 

Pnömotoraks ya da hemotoraksda durumu stabil ol-
mayan bir çocukta acilen geniş kalibrasyonlu bir gö-
ğüs tüpü takılması hayat kurtarıcıdır ve geç kalınma-
dan uygulanmalıdır (10,12). Hemotoraks’ın erken bo-
şaltılması mortalite, morbidite oranlarını düşürmek-
te ve hastane maliyetini azaltmaktadır (13). Göğüs ya-
ralanmalarının büyük kısmı sıkı bir gözlem yapılması 
veya yalnızca tüp torakostomi ile major cerrahi girişim 
olmaksızın güvenle takip edilebilmektedir. Travmatik 
akciğer yaralanmaları çoğunlukla dinlendirme, solu-
num desteği ve nihayetinde interkostal drenajla tedavi 
edilebilir (12,14,15). Bizim serimizde hemotoraks, he-
mopnömotoraks ve pnömotoraks saptadığımız 41 has-
tadan 32’sine tüp torakostomi uygulandı. Bu hastalar-
dan 31’inde tüp torakostomi ile yeterli tedavi sağlandı. 
Sadece bir hastada hemorajik drenaj gözlenmesi nede-
niyle mini torakotomi ile kanama kontrolu yapıldı. Hiç 
bir hastada mortalite görülmedi. 

Erken tanı ve tedavi çocuklardaki göğüs travması-
nın ağır sonuçlarından kaçınmanın temelini oluşturur 
(12,16). Çalışmalarda çocukluk çağı ölümlerinin yarıya 
yakınının travma sonucu olduğu ve ölen her çocuğa kar-
şılık 12 çocukta kalıcı bozukluk meydana geldiği saptan-
mıştır (17). Peclet ve ark. 15 yaşından küçük 104 çocuğu 
değerlendirdikleri çalışmalarında hemotorakslı 14 olgu-
da, mortalite oranını %57.1, hemopnömotorakslı 15 ço-
cukta mortalite oranını %26 olarak tespit etmişlerdir (12). 

Bu seride toraks travmalı hastalarda tüp torakostomi-
nin yeterli gibi görünmesi ve mortalitenin olmamasının 
nedeni daha çok izole toraks travmalı hastaların hasta-
nemizde yatırılarak tedavi edilmiş olmasıdır. Çocuklar-
da bilindiği gibi genelde multiple travmalar gerçekleş-

mekte ve bu gibi hastalar beyin cerrahisi, çocuk cerra-
hisi, göğüs cerrahisi ve ortopedi gibi servislerin olduğu 
hastanelerde takip edilmektedir. Bu gibi hastalara ço-
ğunlukla kafa travması nedeniyle mekanik ventilasyon 
desteği ya da kraniotomiler gerekmekte, dalak, karaci-
ğer laserasyonu nedeniyle konservatif yoğun bakım te-
davisi ihtiyacı olmaktadır. Eğer hastalarda böyle çok-
lu sistem travması varsa konsültan hekim görevi gören 
hekimlerce hasta değerlendirilmekte, ilk müdahaleleri 
yapılmakta, fakat çocuk hastaların takip edilebileceği 
servis olmadığı için hastalar çocuk hastalar için spesi-
fik olarak yapılandırılmış merkezlere sevk edilmekte-
dir. Bu yüzden bu serimizde daha çok izole göğüs trav-
ması olan ya da çok ciddi ek travması (kafa travma-
sı gibi) olmayan hastalar tedavi edildiği için mortalite 
veya ek sistem cerrahisi görülmemiştir. 

Araştırmamız göstermiştir ki çocukluk çağında gözle-
nen toraks travmalarında etkili faktörler ve travmanın 
şiddeti, yaşanılan bölgenin çoğrafi özelliklerine ve böl-
ge halkının yaşam tarzına bağlı olarak değişiklik gös-
terir. Ek organ travmalarının şiddetinin düşük olduğu 
çocukluk çağı toraks yaralanmalarında genelde travma 
şiddeti de daha düşük olmakta ve bu hastalarda tüp to-
rakostomi ya da göğüs duvarının primer sütürasyonu 
gibi daha az invaziv metodlar yeterli olmaktadır.
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FEBRILE NEUTROPENIAE CAUSED BY IMIQUIMOD THERAPY
BACKGROUND

Özet
İmiquimod, topikal olarka kullanılan, doğal ve kazanılmış bağışıklığı stimüle eden, antiviral ve antitümör özellik-
leri olan bir immünmodülatördür. imiquimod tedavisi sırasında görülen yan etkilerin çoğu immün cevapın kısmi 
uyarımına bağlı gelişen lokal reaksiyonlardır. Sistemik semptomlar nadirdir ve interferon ve sitokin seviyelerin-
de artışla ilişkilidir. Bu yazıda lokal imiquimod kullanımına bağlı gelişen bir febril nötropeni olgusu sunulmuştur. 
Nadiren görülmesine rağmen yaşlı ve diabetes mellituslu hastalarda nötropeni-lökopeni gibi yan etkilerin görü-
lebileceği unutulmamalı ve hastalar yakın takip edilmelidirler.

Summary
Imiquimod is a topical immunomodulator that stimulates innate and acquired immunity and has antitumor and 
antiviral activity. Most seen side effects in imiquimod therapy are local reactions caused by partial stimulation 
of immune response. Systemic symptoms are rare and related to increased interferon and cytokine levels. In this 
article we present a case of febrile neutropenia due to local use of imiquimod.. It must not be forgotten that even 
though it occurs rarely, neutropenia- leucopenia can develop on elder patients and on those who have a disease 
like diabetes mellitus and therefore patients must be followed up closely with complete blood count.
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İMİKİMOD TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN FEBRİL NÖTROPENİ

Introduction
Imiquimod is a topical immunomodulator that stimu-
lates innate and acquired immunity and has antitumor 
and antiviral activity. In recent years; the studies have 
shown that this drug is a safe and effective alternative 
in treatment of precancerous lesions, actinic keratoses 
and superficial basal cell carcinoma. It is effective in  
infections to large group of diseases as neoplastic and 
immune system diseases because of its effect on im-
mune system. 
Most seen side effects in imiquimod therapy are lo-
cal reactions caused by partial stimulation of immune 
response. Systemic symptoms are rare and related to  

increased interferon and cytokine levels. Fever, myal-
gia, central and peripheral nervous system disorders, 
gastrointestinal findings, and flu like symptoms are do-
seindependent; however, it is related with the severity 
of inflammation caused by imiquimod therapy and the 
applied surface area. Imiquimod can rarely cause leu-
copenia and trombocytopenia.

Case
77 year old man, who suffered fever, chills and fatique 
was admitted to our clinic. In his history, he was un-
der imiquimod therapy for hairskin lesions. Time af-
ter starting to use İmikimod he had complaints such 
as.increasing weakness, widespread joint pain, chill, 
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thrill and high fever. In anamnesis; it has learned that 
he has diabetes mellitus for 25 years and no use any 
drug other than anti-diabetic drug. 
Physical examination findings included fever: 39.3ºC, 
pulse rate:100/minute, pale conjunctivas and furry 
tongue. CBC abnormalities included pancytopenia 
(total WBC count: 1,6x10 ³ K/uL ) with neutropenia 
(0.4x10³ K/Ul, reference interval 1.5-7.3x10³ K/uL), 
hemoglobin concentration 11.7 g/dL (reference inter-
val 12.1-17.2 g/dL), the platelet count 157 x10³/uL (ref-
erence interval 150-400 x 10³ /uL). Evaluation of the 
blood smear was correlated with his blood examina-
tion. Bone marrow retrieval was performed to evaluate 
the cause of the pancytopenia. The bone marrow aspi-
rate was normocellular. Abnormalities in a serum bio-
chemical profile included severe hyperglycemia (476 
mg/dL, reference interval 70–110 mg/dL) (positive dia-
betes mellitus history). He was accepted to our clinic 
for further examination and treatment. By the means of 
these findings, patient was diagnosed as febrile neutro-
peniae and consulted with haematology clinic. Imiqui-
mod therapy has been stopped. Blood, throat and Urine
cultures were collected in the fever period. Empiric 
tazobactam-piperacillin therapy has been initiated. 
There was no certain cause to explain this case. After 
stopping the imiquimod therapy, the blood analysis was 
as follows: total WBC count: 7600 K/uL (neutrophil 
count 4900 K/uL), hemoglobin concentration 12.7g/ 
dL, the platelet count 437,000/μL and his complaints 
decreased.

Discussion
Imiquimod has been shown to be a safe and effective 
treatment for precancerous lesions, actinic keratoses 
and superficial basal cell carcinoma. It must not be for-
gotten that even though it occurs rarely, neutropenia-
leucopenia can develop on elder patients and on those 
who have a disease like diabetes mellitus and therefore 
patients must be followed up closely with complete 
blood count.
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DEV EPİDİDİM KİSTİ: OLGU SUNUMU

Özet
Epididim kistleri genelde epididimin üst polüne yerleşik olarak bulunan benin yapılardır. İçeriği, berrak ve sarı 
renkli bir sıvıdır. Büyük boyutlara ulaşarak kozmetik bozukluğa, sperm iletiminde obstrüksiyona ve ağrıya neden 
olduklarında cerrahi müdahale gerektirirler. Bu yazıda sağ skrotal kitle nedeniyle polikliniğimize başvuran ve 
skrotal eksplorasyon sonrası dev epidim kisti tanısı alan 61 yaşındaki bir erkek hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Dev epididim kisti, hidrosel, skrotal kitle

Summary
Epididymal cysts are benign structures which are usually located on the upper pole of epididymis. The content of 
these cysts is a clear yellow liquid. Surgical procedure is indicated when they create cosmetical problems due to 
their large sizes, cause obstruction in sperm transportation and cause pain. We report a 61 years-old male patient 
who attended with a right scrotal mass to our outpatient clinic and had a diagnosis of giant epididymal cyst after 
scrotal exploration.

Keywords: Giant epididymal cyst, hydrocele, scrotal mass
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GIANT EPIDIDYMAL CYST: CASE REPORT

Giriş
Epididim kistleri genelde epididimin üst polüne yerle-
şik olarak bulunan benin yapılardır. İçeriği, berrak ve 
sarı renkli bir sıvıdır. Konjenital ya da travmaya bağ-
lı olarak oluşabilmektedirler. Genelde küçük boyutlar-
da ve kişinin kendisini muayenesi ya da ultrasonografi-
de tesadüfen fark edilen kitlelerdir (1). Büyük boyutla-
ra ulaşarak kozmetik bozukluğa, sperm iletiminde obs-
trüksiyona ve ağrıya neden olduklarında cerrahi müda-
hale gerektirirler. Bu endikasyonlar dışında genelde ek-
size edilmeden takip edilirler. Bu yazıda sağ skrotal kit-
le nedeniyle polikliniğimize başvuran ve skrotal eks-

plorasyon sonrası dev epidim kisti tanısı alan 61 yaşın-
daki bir erkek hastayı sunduk.

Olgu Sunumu
Altmış bir yaşında erkek hasta yaklaşık 6–7 yıldan beri 
boyutları giderek artan ağrısız sağ skrotal kitle nede-
niyle kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde geçirilmiş 
bir operasyon veya skrotal travma bulunmuyordu. Has-
tanın fizik muayenesinde sağ testis yaklaşık 16x16 cm’ 
lik hidrosel nedeniyle net olarak palpe edilemezken sol
testis normal kıvam ve büyüklükte idi. Ultrasonografi-
de (USG) bilateral özellikle sağda belirgin olan ve yak 
laşık 16x16 cm boyutlarında hidroselle uyumlu görü-
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nüm mevcuttu. Skrotal eksplorasyonda lezyonun sağ 
epididim üst polünden kaynaklandığı ve eşlik eden hid-
rosel olmadığı görüldü. Keskin ve künt diseksiyonlar-
la 16x16 cm boyutlarındaki kistik yapı epididim üst 
polünden serbestlendikten sonra bütün olarak tek par-
ça halinde çıkarıldı (Resim 1). Hasta postoperatif 1. gü-
nünde taburcu edildi. Epididim kistinin patolojik ince-
lemesi seröz mayi içeren kistik doku parçası şeklinde 
geldi ve kist sıvısında spermatozaya rastlanmadı. Has-
tanın 3 ve 6. ay kontrollerinde nüks ya da ek patolo-
ji saptanmadı.

Tartışma
Benin intraskrotal kitleler, erkek popülasyonunda sık-
lıkla karşılaşılabilen lezyonlardır. Genelde paratestikü-
ler dokularda kistik lezyonlar şeklinde görülürler. %95’ 
i malin olan testiküler lezyonların tersine paratestiküler 
lezyonlar çok büyük oranda benindirler (1). Epididim 
kistleri, ekstratestiküler kitleler arasında en çok görü-
lenlerdir. Bu kistler epididim başındaki efferent duk-
tusların kistik dilatasyonlarıdır. Daha az olarak da bu 
kistler rete testisdeki tübüllerin ya da aberan duktus-
ların dilatasyonuna bağlı oluşurlar (2). Birçok ürolog 
fizik muayene ve öyküden tanıya gidebilir. Geçmişte 
bu kistlere tanı amaçlı aspirasyon önerenler vardı, an-
cak aspirasyon sonrası çok sık olarak enfeksiyon görül-
mekteydi (3). USG’ de bu lezyonlar 1–2 cm çapında hi-
poekoik posterior akustik gölgelenmesi olan, iyi tanım-
lanan lezyonlardır. Histopatolojik olarak ise bu kistle-
rin küboidal epitelyum ile döşeli fibromüsküler bir du-
varları vardır ve nadiren yalancı çok katlı epitelyum ve

silya da görülebilir (4). Walsh ve arkadaşları, yaptıkla-
rı bir çalışmada epididim kistleri olan hastaların ne za-
man cerrahi gereksinimi duyduklarını, kist boyutların-
da artış zamanlarını ve cerrahiye gitme yaşlarını araş-
tırmışlardır (5). Yazarlar; bu çalışmanın sonucunda epi-
didim kisti ile başvuran erkeklerin çoğunun (%58) orta-
lama 46 yaşında, ortalama kist boyutu 4.2 cm olduğun-
da ve skrotumda duyarlılık ve ağrı hissettiklerinde cer-
rahi için başvurduklarını göstermişlerdir. Cerrahi son-
rası enflamasyon, postoperatif enfeksiyon, skrotal şiş-
lik ve çok nadir de olsa infertilite görülebilmektedir. 
Epididim kistleriyle çok karışan ve yine hidroseli tak-
lit eden bir başka benin intraskrotal kitle spermatosel-
dir. Spermatosel, testis ve epididimden ayrı bir yerde 
içinde sperm bulunan kese olmasıdır. Literatürde bila-
teral spermatoselli 2 olgu rapor edilmiştir (6, 7). Ancak 
olgumuzdaki gibi büyük boyutlara ulaşmış epididim 
kistine literatürde rastlanmamıştır. Bu olguda da yine 
hidrosel bulguları olan bir hastada epididim kisti tespit 
edilmiştir. Her ne kadar USG’ nin epididim kistini ayır-
madaki duyarlılığı yaklaşık %93 olsa da hidrosel olarak 
tanımlanan lezyonlara cerrahi sırasında epididim kisti 
akılda tutularak yaklaşılmalıdır. Connelly ve arkadaş-
ları seri yapılan ultrasonografik değerlendirmelerle kü-
çük boyutlardaki lezyonların ayırtedilebildiğini belirt-
mişlerdir (8). Beiko ve arkadaşları epididim kistlerini 
aspirasyon ve skleroterapi ile tedavi etmeye çalışmışlar 
ve %29 hastada tam kür, %19 hastada ise tam başarısız-
lık oranı, geri kalanlarda ise kısmi ya da tama yakın ba-
şarı oranları elde etmişlerdir (9). Bu olgularda yapılan 
cerrahi müdahalelerin komplikasyonları da olabilmek-
tedir. Kiddoo ve arkadaşları hidroselektomi ve sper-
matoselektomi sonrası %19 oranında kalıcı skrotal şiş-
lik, enflamasyon ve postoperatif enfeksiyon gibi komp-
likasyonlar bildirmişlerdir (10). Bir olgu sunumunda 
da spermatoselin testis torsiyonuna neden olarak akut 
skrotum tablosuna yol açtığı bildirilmiştir (11-12). Ay-
rıca spermatoselin bir olguda rektal karsinom nede-
niyle pre ve post operatif dönemde verilen radyoterapi 
sonrası meydana geldiği rapor edilmiştir (13). 
Sonuç olarak; intraskrotal lezyonlara cerrahi girişim 
planlanırken USG güvenilir bir tanı yöntemidir. An-
cak ayırıcı tanıda hidrosel ya da epididim kisti ayrımı 
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ayırıcı tanıda 
USG’nin duyarlılığının %93 olmasına rağmen her türlü 
intraskrotal lezyona yönelik uygulanacak cerrahi disek-
siyonun dikkatlice yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

DEV	EPİDİDİM	KİSTİ:	OLGU	SUNUMU

Resim 1: Sağ skrotal eksplorasyon sonrası çıkarılan 16x16 
cm boyutlarındaki epididim kistinin makroskopik görünümü
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TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASI PATELLO-TIBIAL KEMİK
ANKİLOZU: BİR OLGU SUNUMU

Özet
Total diz artroplastisinden sonra total diz ankilozuna yol açacak derecede ileri heterotopik ossifikasyon literatür-
de sadece iki olguda bildirilmiştir. Bunlardan biri septik artrit zemininde yapılmış bir artroplasti uygulamasıdır. 
Burada sunacağımız olgu ise non-enfeksiyöz bir zeminde artroplasti uygulanmış bir olgudur. Bu olguda ekstan-
sör mekanizmanın distal bölümünün kemik ankilozu söz konusuydu. Ne yazık ki operasyonunu planlandığımız dö-
nemde hasta kalp krizi sonucu kaybedilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Total diz artroplastisi, heterotopik ossifikasyon, ankiloz

Summary
There are only two reports about the knee ankylosis after total knee arthroplasty. One of them has been an ar-
troplasty application on a septic arthritis sequel of knee. Here, we report a case that had no preoperative knee 
infection history. In this case there was an apparent bone ankylosis on the distal part of the extensor mechanism 
including tibial tubercule, patellar tendon and patella. Unfortunately the patient died due to an heart attack while 
her surgical treatment was being planned.

Keywords: Total knee arthroplasty, heterotopic ossification, ankylosis
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PATELLO-TIBIAL BONE ANKYLOSIS AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY:
A CASE REPORT

Giriş
Heterotopik ossifikasyon (HO); büyük eklem artrop-
lastilerinden sonra da gelişebilen ve etiyolojisinde bir-
çok faktörün suçlandığı, normalde kemikleşmenin ol-
madığı dokularda patolojik gerçek kemik dokusu olu-
şumu ile seyreden bir komplikasyondur. Total diz art-
roplastisi (TDA) sonrasında da HO gelişimi görülmek-
te ve literatürde sıklığı değişik oranlarda bildirilmek-
tedir (1-4). Ancak bir dize artroplasti uygulamasından 
sonra eklem ankilozu gelişmesi literatürde sadece iki 
olguda gösterilmiştir. Bunlardan biri septik artrit seke-
li olan bir olguya TDA uygulamasına bağlı olarak bil-

dirilmiştir (5). Diğerinde ise ankiloz yan bağlar boyun-
ca heterotopik ossifikasyon gelişim sonrası gözlenmiş-
tir (6). Bizim bildirimizde ise dizinde primer osteoart-
rit dışında başka bir patolojisi olmayan 60 yaşındaki bir 
bayan hastada total diz protezi uygulaması sonrası geç 
dönemde eklem ankilozu gelişimi sunulmuştur.

Olgu Sunumu
60 yaşında bayan hastaya sağ diz primer osteoartrit ta-
nısıyla başka bir merkezde 8 yıl önce total diz artrop-
lastisi uygulanmış. Hastanın özgeçmişinden Tip 2 dia 
betes mellitus (DM) olduğu ve 10 yıldır oral antidiya-



110 S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2011; 44 (3) :109-112

betik ilaçlar kullanmakta olduğu öğrenildi. Hastanın 
dizinden şikayetlerinin ilk ameliyatından önceki son 2 
yılda olduğu ve konservatif yöntemlerle geçtiği öğre-
nildi. Artroplasti ameliyatından 1 ay önce aynı dizine 
basit düşme tarzında minör bir travma öyküsü olan has-
tada kırık veya belirgin bir bağ hasarı teşhis edilmediği 
ancak şikayetlerinin de bu travmadan sonra arttığı be-
lirlendi. 
Hastaya total diz artroplastisi uygulanırken turnike al-
tında, standart anterior kesi sonrası medial parapatel-
lar yaklaşım kullanılmıştı. Tibial ve femoral eklem yü-
zeyleri ile birlikte patellar eklem yüzeyi de değiştiril-
miş ve tüm komponentler çimentolu olarak uygulan-
mıştı. Post-operatif dönemde düşük molekül ağırlık-
lı heparinle DVT proflaksisi uygulanan hastanın erken 
dönemde bir problemi olmamıştı. Yaklaşık 100 derece 
eklem hareket açıklığı elde edildikten sonra post-op 8. 
günde taburcu edilmişti. 
Ameliyat sonrası 6. haftada dizinde ağrı, şişlik, kızarık-
lık ve ısı artışı şikayetleri ile başvuran hastaya oral anti-
biyotik tedavisi verilmişti. Bu tedavi ile şikayetleri ge-
rilemeyen hastanın dizinde progresif hareket kısıtlılığı 
da gelişmeye başlamış ve 7. ayda yapılan kontrollerde 
sağ dizinde ekstansiyon tam iken fleksiyonu 30 derece-
de kısıtlı bulunmuştu. Aynı dönemde yapılan tetkikler-
de de eritrosit sedimentasyon hızı 78 mm/saat, WBC: 
6900, CRP: 6,6 mg/l olarak saptanmıştı. Bu bulgular-
la hasta yeniden ameliyata alınıp diz protezinin kom-
ponentleri değiştirilmeden yıkama ve debridman uygu-
lanmıştı. Ameliyat esnasında alınan kültürlerinde ve di-
rek incelemelerde herhangi bir mikroorganizma tespit 
edilememişti. Bu prosedürden sonra 26 seans fizyotera-
pi uygulanan hastanın ağrısında azalma ile birlikte flek-
siyonunda da 10 derece kazanç elde edilmişti. (Resim 1 
: Ameliyat sonrası 7.ay sağ diz yan grafisi). 
Daha sonraki dönemde herhangi bir sağlık kuruluşuna 
başvurmayıp takipsiz kalan hasta ilk protez uygulamasın-
dan yaklaşık 8 yıl sonra kliniğimize dizinde ağrı ve hare-
ket kısıtlılığı şikayeti ile başvurduğunda sağ dizinde eks-
tansiyon kontraktürü mevcut olup aktif ve pasif fleksiyon 
hareketi yoktu. Çekilen radyografilerinde (Resim 2A-2B) 
Figgie ve Goldberg’in (1,2) sınıflamasına göre tibiopatel-
lar grade 3 kemik ankilozu, eklem posteriorunda da gra-
de 2 HO mevcut idi. Hastaya cerrahi eksizyonla birlikte 
radyoterapi, indometasin proflaksisi ve hemen eklem ha-
reket açıklığı egzersizleri başlanması planlanırken klini-
ğimize başvurduktan 1 hafta sonra evinde geçirdiği kalp 
krizi sonucu ölmüş olduğu yakınlarınca bildirildi. 

Resim 1 : Ameliyat sonrası 7.ay sağ diz yan grafisi

Resim 2-A : Ameliyat sonrası 8.yıl ön-arka grafisi



Tartışma
Heterotopik ossifikasyon (HO); normalde kemikleşme-
nin olmadığı dokularda oluşan patolojik yeni kemik do-
kusudur. Kas tabakaları arasındaki bağ dokusu ve ten-
donlarda oluşan bu durumun patofizyolojisi çok yönlü 
ve karmaşıktır. Etiyolojisinde rol oynadığı düşünülen 
faktörlerin ortaya çıkmasıyla mezenşimal kökenli hüc-
relerde osteojenik aktivite sonucu trabekülasyon gös-
teren gerçek bir kemikleşme ortaya çıkmaktadır (7,8). 
Büyük eklem artroplastilerinden sonra da özellikle kal-
ça ekleminde önemli bir komplikasyon olarak HO gö-
rülmektedir (7). 
Total diz artroplastisi sonrası HO ilk kez Freeman ta-
rafından bir olgu sunumu ile rapor edilmiştir (3). Gü-
nümüze kadar yapılan çeşitli çalışmalarda da total diz 
protezi sonrası HO % 1-42 arasında değişen oranlarda 
rapor edilmiştir (1-4). Genel olarak kabul edilen risk 
faktörleri ise; önceden geçirilmiş travma ve/veya diz 
cerrahisi, enfeksiyon, ankilozan spondilit, hipertrofik 
osteoartropatiler, kullanılan tekniğe bağlı cerrahi esna-
sında zorlu manüplasyonlar, periostun zarar görmesi ve 

çimentolu komponent kullanılmasıdır (1,2,7,8). 
Literatüre bakıldığında total diz artroplastisi sonrası 
değişik evrelerde HO bildirilmekle birlikte kemik an-
kilozu gelişen sadece iki olgu bildirilmiştir (5). Bun-
lardan ilki; artroplasti uygulamasından önce aynı dizin-
den septik artrit cerrahisi geçirmiş ve artroplasti uygu-
lamasından önceki grafilerinde dizinde zaten HO mev-
cut olan bir olgudur. Artroplasti uygulamasından önce 
veya sonra da heterotopik ossifikasyona yönelik her-
hangi bir profilaksi uygulanmamıştır. Diğer olguda ise 
yan bağları içine alan HO sonucu kemik ankilozu bil-
dirilmiştir (6). 
Bizim sunduğumuz olgu ise; cerrahi öncesinde geçiril-
miş minör bir travma öyküsü olmakla birlikte artrop-
lasti uygulamasından önce dizde osteoartrit dışında bir 
problemi olmayıp artroplasti uygulamasından sonra 
HO gelişen ve dramatik bir şekilde tuberositas tibiayı, 
patellar tendonu ve patellayı da içine alacak şekilde ke-
mik ankilozu oluşan litaratürde sunulmuş ilk olgudur. 
Hastanın artroplasti uygulaması ve erken dönemdeki 
takipleri kliniğimizde yapılmadığı için ameliyat sonrası 
ne zaman heterotopik ossifikasyonun oluşmaya başla-
dığını bilemiyoruz. Ama enfeksiyon sebebiyle 7. ayda 
yıkama ve debridman uygulamasından hemen sonra 
çekilen radyografide tibiopatellar aralıkta matürasyo-
nunu tamamlamamış kemik adacıkları görülmektedir. 
Yani ilk 7 ay içerisinde heterotopik ossifikasyon geliş-
meye başlamıştır. Hastanın bu 2. cerrahi müdahale sı-
rasında alınan kültürlerinde üreme olmaması aklımıza 
şu soruyu getirmektedir. Acaba hasta gerçekten enfek-
siyon mu geçirmiştir, yoksa heterotopik ossifikasyonun 
matürasyon döneminde midir? Bilinmektedir ki; hete-
rotopik ossifikasyon başlangıç döneminde septik artrit, 
selülit veya kemik tümörü gibi bulgular verebilmekte-
dir (7). Ağrı ile birlikte eklem çevresinde şişlik, ısı artı-
şı ve hareket kısıtlılığı olabilmektedir. Fakat elimizdeki 
o dönemde yapılmış laboratuar testlerinin de sonuçla-
rına göre; eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP değerle-
ri enfeksiyon lehine olacak şekilde yüksektir. Literatür-
de heterotopik ossifikasyonun, non-spesifik olup vücut-
ta enflamasyon, malignite veya enfeksiyon gibi durum-
larda da yükselebilen serum CRP ve sedimantasyon de-
ğerleri üzerine etkisi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. 
Ayrıca hastanın mevcut olan tip 2 DM hastalığı da tab-
loyu baskılamış olabilir. Bu sebeplerle hastanın gerçek-

Resim 2-B : Ameliyat sonrası 8.yıl yan grafisi
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ten bir enfeksiyon geçirip geçirmediğini bilemiyoruz. 
Hastanın grafilerinde dikkati çeken bir nokta da; tibia 
ve fibula arasında mevcut olan kemik köprüdür. Aynı 
şekilde görülmektedir ki, fibula diafizine doğru da eg-
zositik çıkıntı mevcuttur. Bu da bize tibia ve fibula ara-
sındaki köprünün egzositik birleşme olduğunu düşün-
dürtmektedir. Osteokondrom (egzositoz) genel olarak 
benign davranışlı neoplastik bir patoloji olmakla bir-
likte non-neoplastik bir gelişimi olan heterotopik ossi-
fikasyonla ilişkili olduğuna dair literatür bilgisi yoktur. 
Bizim de düşüncemiz bu durumun rastlantısal bir pato-
loji olup kemik ankilozuna sebep olmadığı yönündedir. 
Fakat geniş seriler araştırılarak kesin bilimsel sonuçla-
ra varılmalıdır. 
Bu olgu sunumunun eksik kalmış yönü bu hastanın ni-
hai tedavisidir. Ne yazık ki tam da tedavisini planladı-
ğımız dönemde hastanın kaybı, uygulamayı planladığı-
mız tedavi yönteminin sonuçlarını görmemizi engelle-
miştir. 
Sonuç olarak; HO, riskli TDA sonrasında ortaya çıkma 
olasılığı bulunan ve olduğunda da mutlak tedavi edil-
mesi gereken ciddi bir komplikasyondur. Bu olgu ilk 
olarak göstermiştir ki; artroplasti öncesinde belirgin bir 
risk faktörü olmadan da artroplasti sonrası şiddetli HO 
gelişebilmekte, gerekli önlemler ve takipler yapılmayın-
ca geç dönemde kemik ankilozu gibi dramatik bir biçime 
dönüşebilen önemli bir soruna yol açabilmektedir.
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MİDE PERFORASYONUNA NEDEN OLAN YABANCI CİSİM: 
OLGU SUNUMU

Özet

Gastrointesinal sistemin yabancı cisimleri, gastroenterolog ve cerrahların sık karşılaştığı problemlerdendir. Ya-

bancı cisim yutulması genellikle cerrahi müdahale gerektirmeyip günler içinde gastrointestinal sistemden atıla-

bilmekle birlikte, bazı durumlarda erken müdahale gerektirmektedir. Gastrointestinal sistemdeki yabancı cisim-

ler genelde kanama, obstrüksiyon ya da perforasyona neden olmadıkları sürece takip edilirler. Takipler esnasın-

da yer değiştirmeyen yabancı cisimlerin endoskopik olarak ya da laparotomi ile çıkartılmaları endikedir. Bu vaka 

sunumunda mideye lokalize ve perforasyona neden olarak laparotomiye giden yabancı cisim olgumuzu irdeledik .

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, gastrointestinal sistem, tedavi

Summary

Foreign bodies of the gastrointestinal system are among the common problems encountered by gastroenterologist 

and surgeons. Foreign bodies are usually spontaneously extracted from the gastrointestinal tract and do not need 

surgical intervention. In some cases early intervention may be necessary. Standart management of foreign bodies 

in the gastrointestinal tract is follow-up unless hemorrhage, perforatian or obstruction occurs. Endoscopic or 

surgical extraction is indicated if the foreign body does not change place in the gastrointestinal tract. Herein we 

present a case of foreign body in the stomach leading to gastric perforation ang undergoing laparotomy. 

Keywords: Foreign body, gastrointestinal system, treatment.
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FOREIGN BODY CAUSING GASTRIC PERFORATION: A CASE REPORT



Giriş
Gastrointestinal sistemin yabancı cisimleri, gastroen-
terolog ve cerrahların sık karşılaştığı problemlerden-
dir. Çocuklar, alkolikler, psikiyatrik rahatsızlığı olan-
lar, mahkumlar ve mental retardasyonu olanlar arasın-
da sık görülmektedir (1). Komplikasyon gelişmeyen ol-
gular konservatif takip edilirler ya da yabancı cisimler 
endoskopik olarak çıkanlırlar (2). Yabancı cisme bağ-
lı acil cerrahi girişim gerektiren durumlar ise kanama, 
obstrüksiyon ya da perforasyona bağlı peritonit tablo-
su gelişmesidir (3). Günümüzde endoskopik girişimler 
pek çok yabancı cisim vakasında yeterli olmakta, ancak
yine de ameliyat gerektiren tablolar nadir de olsa karşı-
mıza çıkmaktadır. Burada da yabancı cisme bağlı mide 
perforasyonu nedeniyle opere edilen bir vaka sunul-
maktadır.

Olgu Sunumu
62 yaşında erkek hasta, 3-4 gündür süren karın ağrısı ve 
kusma şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hastanın 
yakınlarından alınan hikayesinden, yaklaşık 10 yıldır 
epilepsi hastalığı bulunduğu ve ayrıca bir süredir an-
tipsikotik tedavi gördüğü, 3 yıl önce de yatağa bağım-
lı hale geldiği öğrenildi. Hastanın hidrosefalisi de mev-
cuttu. Kooperasyon kurulamayan hastanın genel duru-
mu çok kötüydü. Fizik muayenesinde solunum sesle-
rinde kabalaşma, filiform nabız, ayrıca özellikle sağ-
da olmak üzere alt ekstremitelerde siyanoz ve soğuk-
luk tespit edildi. Tansiyonu 60/40 mmHg idi. Batın mu-
ayenesinde ise yaygın distansiyon, tüm kadranlarda de-
fans ve rebound mevcuttu. Batın USG’sinde barsak ha-
reketleri azalmıştı ve barsak duvarında hava ekojenite-
leri izleniyordu.  Akciğer grafisinde ise sağ diyaframda 
elevasyon ve diyafram altında serbest hava dikkat çeki-
yordu (Resim 1). 
Hastanın beyaz küre, hemoglobin ve hematokrit de-
ğerleri normal sınırlarda idi. Kan biyokimyasında ise 
sodyumun 126 mmol/L, glukozun 163 mg/dl olduğu, 
AST, ALP ve amilaz değerlerinin de bir miktar yük-
seldiği gözlendi. Miyoglobin 1095 ng/mL, CKMB ise 
14.86 ng/dL idi. Hastanın yükselmiş olan prokalsito-
nin (30.38 ng/mL) ve kan gazı laktat değerleri (5.7 
mmol/L) ise septik tabloyu doğrular nitelikteydi.

Hasta akut batın tanısıyla acil operasyona alındı. Orta 
hat kesisiyle karna girildi. Gözlemde mide ön yüz kor-
pus düzeyinde, küçük kurvature yakın alanda yaklaşık 
1.5x2 cm.lik perforasyon saptandı. Buna bağlı olarak 
batın içinde 1000 cc. kadar kötü kokulu, enfekte mayi 
vardı. Mayi aspire edildi. Bu sırada palpasyonla mide 
içinde yabancı cisim tespit edilmesi üzerine gastroto-
mi yapıldı ve 1 adet cerrahi eldiven (Resim 2) ile 1 adet 
40x50 cm.lik çöp poşeti (Resim3) çıkarıldı (Resim 4). 
Gastrotomi çift kat üzerinden onarıldı. Perforasyon ise 
ipek süturlarla primer kapatıldı. Batın bol serum fizyo-
lojikle yıkandı. 2 adet dren konarak ameliyata son ve-
rildi. Takibine yoğun bakımda devam edilen hasta sep-
tik tablonun gerilememesi nedeniyle ameliyat sonrası 
3. günde ex oldu. 
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Resim 1: Akciğer grafisinde sağ diyaframda elevasyon ve
diyafram altında serbest hava görülmekte.

Resim 2: Gastrotomi ile cerrahi eldiven çıkarılması.



Tartışma
Gastrointestinal sisteme ait yabancı cisimler en çok ço-
cuklar, alkolikler, psikiyatrik rahatsızlığı olanlar, mah-
kumlar ve mental retardasyonu olanlar arasında görül-
mektedir. Yutulan yabancı cisimler %80-90 hastada
gastrointestinal sistemi kendiliğinden geçerken sadece
%1’den daha azı perforasyona neden olur. Yaklaşık 
%10-20 hastada endoskopik girişim gerekir. Endosko-
pi, özellikle üst gastrointestinal sistemdeki yabancı ci-
simlerin niteliğinin belirlenip çıkarılabilirliğinin araştı-
rılması açısından faydalıdır. Vakaların %1-4 kadarında 
ise cerrahi girişime gereksinim duyulur. (1,4,5,6). 
Düz grafiler metal objeleri göstermede faydalıyken baş-
ta plastik ve cam nesneler olmak üzere birçok yabancı 
cismin görüntülenmesinde yetersiz kalırlar. Kontrastlı 

grafiler ise lokalizasyonu belirlemek açısından faydalı 
olsa bile cisimleri tanımlama açısından yetersizdir. Üs-
telik kontrastlı tetkikler, aspirasyon, pulmoner ödem ve 
perforasyon riski taşıdıklarından birçok vaka için kont-
raendikedir ve ancak seçilmiş hastalarda kullanılmalı-
dır. Bilgisayarlı tomografi ise klinik ve radyolojik ola-
rak perforasyon şüphesi olan vakalarda kullanılabilir 
(7,8). 
Yabancı cisme bağlı elektif cerrahi girişim multipl ya 
da tek ama büyük boyutlu cisim yutulduğunda, ayrı-
ca gastrointestinal sistemde küme oluşturan ya da mu-
kozaya yapışan veya saplanan yabancı cisimlerin varlı-
ğında uygulanır. Acil cerrahi girişim gerektiren durum-
lar ise kanama, obstrüksiyon ya da perforasyona bağlı 
peritonit tablosu gelişmesidir. Bunlar dışındaki durum-
larda genellikle takip ön plandadır. Yabancı cismin lo-
kalizasyonu, sayısı ve niteliği belirlenmeli ve defekas-
yon yolu ile çıkabileceğine inanılan yabancı cisimler 
izlenmelidir. Burada, ayrıntılı anamnez ile birlikte uy-
gun radyolojik yöntemlerin kullanımı önemlidir. Takip-
ler ile çıkmayan veya çıkmayacağına inanılan cisimler 
için endoskopik girişim denenebilir (3,9,10). 
Yabancı cisme bağlı perforasyon gelişimi sıklıkla kes-
kin, delici cisimler yutulması sonucu meydana ge-
lir. Literatürde iğne, çatal, kürdan, ataş, kalem, termo-
metre, kanca, intraket, jilet, kılçık gibi çok çeşitli deli-
ci, kesici yabancı cisim vakası karşımıza çıkmaktadır 
(11-16). Yukarıda da belirttiğimiz gibi bunlar genellikle 
gastrointestinal sistemi kendiliğinden terk ettiği halde 
nadiren de olsa perforasyona neden olabilirler. Keskin 
yabancı cisimlere bağlı mide perforasyonları, mukoza-
ya penetrasyon yoluyla gelişebileceği gibi mide çıkı-
şında gelişen obstrüksiyon sonucunda da meydana ge-
lebilir (6). 
Keskin olmayan yabancı cisimlere bağlı gelişen perfo-
rasyonlar, bu cisimlerin gastrointestinal sistemde yol 
açtıkları obstrüksiyonlar sonucunda meydana gelirler. 
5 cm.den uzun ya da 2.5 cm.den geniş cisimler piloru 
geçmekte zorlanırlar ve sebep oldukları tıkanıklık neti-
cesinde mide perforasyonuna yol açarlar (17). Bezoar, 
sindirilemeyen maddelerin mide ve/veya ince bağırsak-
ta birikmesi sonucu oluşan bir kitledir. Normal insanda 
büyük miktarda yabancı cisim gastrointestinal sistem-
den temizlenebilir. Bu yüzden bezoar oluşumu, mide ve 
gastrointestinal sistem anatomi ve fizyolojisindeki de-
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Resim 3: Gastrotomi ile çöp poşeti çıkarılması.

Resim 4: Mide perforasyonuna neden olan yabancı cisimler. 
1 adet cerrahi eldiven ve 1 adet çöp poşeti.

MİDE	PERFORASYONUNA	NEDEN	OLAN	YABANCI	CİSİM:	
OLGU	SUNUMU



ğişiklikler ve alınan maddede ısrar sonucu gelişir. Is-
rarla alınan madde lifli sebzeler (fitobezoar), hayvansal 
yağlar, kıl (trikobezoar) veya antiasit gibi ilaçlar (far-
mobezoar) olabilir (18). Literatürde en çok psikiyat-
rik rahatsızlığı olanlarda görülen ve “Rapunzel Send-
romu” olarak adlandırılan trikobezoar vakalarına rast-
lanılmaktadır (19). Fitobezoar ya da farmobezoarlar so-
nucunda oluşan mide çıkış obstrüksiyonları da karşımı-
za çıkmaktadır (20,21). 
Bu olgu sunumunda, nadir görülen non-penetran ya-
bancı cisim nedeniyle meydana gelen mide perforas-
yonu ve buna bağlı olarak gelişen akut batın tablosu ile 
başvuran bir vakayı değerlendirdik. Perforasyon, mide-
yi dolduran yabancı cisimlerin yol açtığı obstrüksiyon 
sonucunda meydana gelmiştir. Gecikmiş başvuru nede-
niyle ağır septik tablo gelişmesi ve bu tablonun post 
operatif dönemde de gerilememesi hastanın kaybedil-
mesine yol açmıştır. Sonuç olarak, yabancı cisimlerin 
çoğu müdahale gerektirmeden kendiliğinden atılmak-
tadır. Yani takip, gastrointestinal sistem yabancı cisim 
olgularında algoritmanın ilk basamağını oluşturmakta-
dır. Ancak bu olgularda mortaliteye varan sonuçlar do-
ğabileceği için takipler sırasında çok dikkatli olunmalı, 
gerekli hallerde endoskopik girişime ya da cerrahi mü-
dahaleye gecikmeden başvurulmalıdır.
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ETİK SORUMLULUK

Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.
net/e/polic/b3.htm) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde 
bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan bilgi-
lendirilmiş rıza (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır. Çalışmada ‘hayvan’ öğesi kullanılmış ise yazarlar, ma-
kalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu./catalog/5140.
html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay al-
dıklarını belirtmek zorundadır. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgi-
lendirilmiş rıza (informed consent)” alınmalıdır. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için mad-
di destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa 
nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır. Makalede Etik 
Kurul Onayı alınması gerekli ise; alınan belge makale ile birlikte gönderilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu ya-
zarların sorumluluğundadır. 

EPİDEMİYOLOJİK VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME 

Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, ana-
liz ve raporlama ile belirtilmelidir. Araştırma makaleleri dergiye gönderilmeden önce, biyoistatistik uzmanı tarafından de-
ğerlendirilmelidir.

YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org.tr ad-
resi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce 
özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Makaleyi, İngilizce yönünden değerlendi-
ren, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda bulunan TEŞEKKÜR (Acknowledgement) bölümünde be-
lirtilmelidir. Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, redaksi-
yon komitemiz tarafından düzeltilmektedir.
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YAYIN HAKKI 

Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler 
tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar, Yayın Hakları Devir Formu’ nu doldurup, makale ile birlikte göndermelidirler.

YAZI ÇEŞİTLERİ

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir.

Editöryel Yorum/Tartışma:Yayınlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın yazarları dışındaki, o konunun 
uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. Dergide makalelerden önce yayınlanır.

Orijinal Araştırma: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalar yayınlanabilmektedir.

Yapısı: Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan Türkçe ve İngi-
lizce), giriş, gereç ve yöntemler, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür, kaynaklar.

Derleme: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp litera-
türünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir.Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.

Yapısı: Kısa özet (ortalama 50 kelime), özet (ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce), konu ile ilgili baş-
lıklar, kaynaklar.

Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla des-
teklenmiş olmalıdır.

Yapısı: Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce) giriş, olgu sunumu, tartışma, kaynaklar.

Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorula-
rını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye 
(sayı,tarih verilerek) ithaf  olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, edi-
tör veya makalenin yazar (lar)ı tarafından, yine dergide yayınlanarak verilir. 

Tıbbi Eğitim: Güncel tıbbi konularda okuyucuya mesaj veren son klinik ve laboratuvar uygulamaların da desteklediği bi-
limsel makalelerdir.

Yapısı: Özet (ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce), konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar.

Tıbbi Kitap Değerlendirmeleri: Güncel değeri olan ulusal veya uluslararası kabul görmüş kitapların değerlendirmeleridir.

YAZIM KURALLARI

Dergiye yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word Programı ile yazılmalıdır.

KISALTMALAR: 

Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltmalar kullanılır.Uluslararası kullanılan kı-
saltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.

EDİTÖRE SUNUM SAYFASI

Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekle-
yen kişi ve kuruluşlar ve bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri, makale İngilizce ise İngilizce yönünden kontrolünün, araş-
tırma makalesi ise biyoistatiksel kontrolünün yapıldığı belirtilmelidir.

KAPAK SAYFASI: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce) tüm yazarların ad-soyadları,akademik ünvanları, kurumları,iş 
telefonu,cep telefonu,e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir.Makale daha önce tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

ÖZETLER

Yazı çeşitleri bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale metni içerisine yerleştirilmelidir.
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ANAHTAR KELİMELER

En az 2 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Anahtar kelimeler ‘Medical Subject Headings (MESH)’ e uygun olarak veril-
melidir. (Bkz:www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 

ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER:

Şekil, resim, tablo ve grafikler makalenin yazıldığı Word dosyasının içine, makalede işleniş sırasına uygun olarak numara ve-
rilip, ilgili yerlere yerleştirilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belir-
tilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin altına açıklamaları eklenmelidir.

Makalenin Word dosyasına eklenecek şekil, resim, tablo ve grafik,1 MB dan büyük ise, ayrı bir jpg veya gif dosyası olarak 
da sisteme eklenebilir. Bu durumda, jpg veya gif dosyasına, makalenin word şeklinin içinde geçen numaralara göre isim veril-
melidir.

Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.

Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, 
tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.

Resimler/fotoğraflar ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.    

KAYNAKLAR

Makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra parantez içinde be-
lirtilmelidir. Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli,7 veya daha fazla ise ilk 3 isim ya-
zılıp Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, İngilizce makalelerde “et al” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index 
Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır.(Bkz:www.icmje.org).

Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez.

Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale için; Yazar (lar) ın soyad (lar) ı ve isim (ler) inin başharf (ler) i, makale ismi, dergi ismi, yıl, volüm, sayfa no’su belir-
tilmelidir. Hasanoğlu HC, Yıldırım Z, Ermis H, Kilic T, Koksal N, Lung cancer and mesothalioma in towns with environmen-
tal exposure to asbestos in Eastern Anatolia. Int Arch Occup Environ Heatlh. 2006;79:89-91.

Kitap için; Yazar (lar) ın soyad (lar) ı ve isim (ler) inin başharf (ler) i, bölüm başlığı, editörün (lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı 
baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için; Philips SJ, Whistant JP. Hypertension and stroke. In:Laragh JH, Brenner BM; eds. 
Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Pr;1995.p.466-78

Türkçe kitaplar için; Sözen TH. Bruselloz. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, editörler. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobi-
yoloji. Cilt 1. Sistemlere Göre İnfeksiyonlar.1. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002.s.636-42

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için; Yazar (lar) ın /editörün soyad (lar) ı ve isim (ler) inin başharf (ler) i, bölüm baş-
lığı, editörün (lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Solcia E, Capella C, Kloppel G.Tumors of the exocrine pancreas. In:Solcia E, Capella C, Kloppel G, eds.Tumors of the Panc-
reas. 2nd ed.Washington:Armed Forces Institute of Pathologyp 1997.p.145-210.

Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Önemlilik testleri. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, editörler. Biyoistatik.8. Baskı. Ankara: Hati-
poğlu Yayınevi;1998.s.76-156.

İletişim:Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Adres: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Cebeci-06534 Ankara/TÜRKİYE

Tel: 0 (312) 595 30 99 

www.ankarahastanesi.gov.tr 

E-mail:ankarahastdergi@gmail.com
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GENERAL INSTRUCTIONS
The Medical Journal of Ankara Recearch and Educational Hospital is an International, peer-reviewed journal o Ankara 
Educational and Research Hospital that aims to reach all medical institutions and staff three times for a year. The journal is 
dedicated to publishing the highest quality original research articles, case reports, brief communications, letters to the Editor, 
medical book reviews, reviews and editorials on all topics relevant to experimental, basic or clinical medical sicences. The 
official language of the Journal is Turkish and English.
Neither the Editor (s) nor the publisher guarantees, warrants or endorses any product or service advertised in this publication. 
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 copyrighetd material 
must be accompanied by written permission for their use from the copyright owner and authors. 
All articles are subject to review by the editor and two or more Turkish or foreign referees. Acceptance is based on signifi-
cance and originality of the material submitted. If the article is accepted for publication, it may be subject to editorial revi-
sions to aid clarity and understanding without changing the data presented. 
EDITORIAL POLICIES
SCIENTIFIC RESPONSIBILITY
All authors should have contributed to the article directly either academicall or sicentifically, All persons designated as au-
thors should meet all of the following criteria’s:
Planned or performed the study, 
Wrote the paper or reviewed the study, 
Approved the final version
It is the authors responsibility to prepare a manuscript that meets scientific criteria’s.
ETHİCAL RESPONSIBILITY
The Journal adheres to the principles set forth in the Helsinki Declaration (http:www.wma.net/e/policy/b3.htm) and holds that 
all reported research involving ‘Human beings’ conducted in accordance with such principles. Reports describing data ob-
tained from research conducted in human participants must contain a statement in the MATERIAL AND METHODS section 
indicatin approval by the institutional ethical review board and affirmation that INFORMED CONSENT was obtained from 
each participant. All papers reporting experiments using animals must include a statement in the MATERIAL AND METH-
ODS section giving assurance that all animals have received humane care in compliance with the Guide for the Care and Use 
of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) and indicatin approval by the institutional ethical review board. 
Case reports should be accompanied by IN FORMED CONSENT whether the identity of the patient is disclosed or not. If 
the proposed publication concerns and commercial product, the author must include in the cover letter a statement indicating 
that the author(s) has (have) no financial or other interest in the product or explaining the nature of any relation (including 
consultancies) between the authors(s) and the manufacturer or distributor of the product. It is the authors responsibility to 
prepare a mauscript that metts ethical ciriteria.
EPIDEMIOLOGICAL AND STATISTICAL  ANALYSIS
All manuscripts with statistical analysis are required to undergo biostatistical review to ensure appropriate study design, 
analysis, interpretation and reporting. The Journal requires that an individual with expertise in the field or a biostatistician re-
view these manuscripts prior to submission. Manuscripts will undergo further biostatistical review as required by the Journal 
after submission. See ‘Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals’ for additional information 
on statistical methods. 
LANGUAGE
The official languages of the Journal are Turkish and English. Turkish Dictionary of Turkish Language Association or online 
dictionary which belongs to Turkish Medical Foundations must be taken into consideration in Turkish articles. Manuscripts 
and abstracts in English must be checked for language by an expert.  And all writing and grammer mistakes in the are ticles, 
which are sent, are corrected bye our redaction committee with out changing the data presented. 



COPYRIGHT STATEMENT
In accordance with the Copyright Act of 1976, the publisher owns the copyright of all published articles. Statements and 
opinions expressed in the published material herein are those of the author(s).
All maunscripts submitted must be accompanied bye the “Copyright Transfer and Author Declaration Statement form”.
CATEGORIES OF ARTICLES
The Journal publishes the following types of articles:
Editorial Commentary/Discussion: Usually written by reviewers involved in the evaluation of a submitted manuscript and 
published before the manuscripts. 
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 section: objective, material and methods, re-
sults, conclusion; Turkish and English), introduction, material and methods, results, discussion, acknowledgements, references. 
Review Articles: The authors may be invited to write or may submit a review article. Reviews including the latest medical 
literature my be preparet on all medical topics. Authors who have published materials on the topic are preferred. 
Content: Mini abstract (no more than 50 words total), abstract (200-250 words, without structural divisions; Turkish and 
English), titles on related topics, references. 
Letters to the Editor: Readers are encouraged to submit commentary on articles published in the Journal within the last year. 
It does not inclide a topic and abstract and it should be no more than 500 works. 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. Letters may be published together with a reply from the orginal author. 
Case Reports: Brief descriptions of a previously undocumented disease process, a unique unreported manifestation or 
treatment of a known disease process, or inuque unreported complications of treatment regimens. They should include an 
adequate number of photos and figures. 
Content: Abstract (100-150 words; without structural divisions; Turkish and English). Introduction, case report, discussion, 
references.
Medical Education: Presentations of the latest basic or clinical investigations,which give a medical message to the readers. 
MANUSCRIPT PREPARATION
Authors are encouraged to follow the following principles before submitting their material. 
The article should be written in IBM compatible computers with Microsoft Word. 
ABBREVIATIONS: Abbreviations that ar used should be defined in parenthesis where the fill word is first mentioned. For 
commonly accepted abbreviations and usage, please refer to Scientific Style and Format. 
FIGURE. PHOTOS, TABLES AND GRAPHICS
Figures, photos, tables and graphics should be numbered and placed in relevant sections in the order of mentioning in the 
text and should be referred to at the end of the relevant sentence. All figures, photos, tables and graphics should have explana-
tory legends. Tables should be self-explanatory and should supplement the text. Each table should be on a separate page with 
a brief title for each. Abbreviations used in the table should be defined at the bottom of the table. 
If the figures, photos, tables and graphics to be included in the Word document are larger than 1 MB, they may be submitted 
as an additional jpg or gif file. In this case, the jpg or gif file should be numbered in accordance with the number of the figure, 
photo, table or graphic in the text. 
Abbreviations used in the table should be defined at the bottom of the table. 
If an  illustration has been previously published, it should be accompanied with permission from the original source and this 
should be mentioned in the legend.
Photos should be in good quality with good black and white contrast or color balance. 
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COVER  LETTER

Cover letter should include statements about manuscript category designation, single-journal submission affirmation, conflict 
of interest statement, sources of outside funding, equipments (if so), approval for language for articles in English and ap-
proval for statistical analysis for original research articles.

TITLE PAGE
 A concise, informative title (Turkish and English), should be provided. All authors should be listed with academic degrees, 
affiliations, addresses, Office and mobile telephone and fax numbers and e-mail and postal addresses.If the study was pre-
sented in a congress, the author (s) should identify the date/place of the congress of the study presented.

ABSTRACT
The abstract should be prepared in accordance with the instructions in the ‘Categories of Articles’ and placed in the article file.

KEY WORDS
Provide 2-5 key words in English and Turkish. Key words format should conform to that set forth in ‘Medical Subject 
Headigns’(MESH).Please consult www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html Key words in Turkish should be the exact transla-
tion of MESH terms.

MINI-ABSTRACT
These should be prepared in accordance with the instructions in the “Categories of Articles” secton. For original research 
articles and reviews only.

REFERENCES
References in the text should be numbered and listed serially according to the order of mentioning on a separeate page,  
double-spaced, at the end of the paper in numerical order. All authors should be listed if six or fewer, otherwise list the first 
three and add the et al. Journal abbreviations should conform to the style used in the Cumulated Index Medicus (please look 
at:www.icmje.org). Declarations, personal experiments, unpublished papers, thesis and web page addresses cannot be given 
as reference. Examples for writing references (please give attention to punctuation).

Format for journal articles: Lats name (s) and initial (s), title of article, journal name, date, volume number and inclusive 
pages.
Example:Hasanoglu HC,Yildirim Z,Ermis H,Kilic T,Koksal N.Lung cancer and mesothelioma in towns with environmental 
exposure to asbestos in Eastern Anatolia.Int Arch Occup Environ Health.2006;79:89-91.

Format for books which have authors and editors more than one; last names and initials, chapter title, editor’s name, book 
title, edition, city, publisher, date and pages.
Example: Philips Sj, Whistant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH,Brenner BM: eds.Hypertension: Pathophysiology, 
diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Pr; 1995. p.466-78
Format for books which have single author and editor; authors/editor’s last name and initial (s), book title, edition, city, 
Publisher, date and pages.
Example: Em Mufti M.Surgical Management of Hydatid Disease.1 st ed.London:Butterworth;1989.p.27-30.
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